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 یتحب دن سک ره ناعجح نیا رد

 هکتسب  نمیتخبدد و دراد یصوصخم

 ادیب یلکش وخ رتخد نامهداوناخ یوت

 هک القا یئاد رتخد كب :تسا هدش

 « مرادن یق رح شا دو لگشوخ رد

 ام ناج یاللثل شایئاسبز نیمه اما

 یول وگی ژ یاهرسب زورکب .تسا هدش
 میو رب دیاب امو دنتف ایم شل امن د هلحم

 زورکب « ميشکب هاش و خاش ناشبارب

 5 یا اقشاع همان ش رد أم رگ د

 سابلدیابامو هدرک ادیب مناخ فیک

 ميیشويبار دراب دنلت اکساناهاگ [ راک

 ادیب ار یئاد رتخد هةتس>ل د قشاعو

 سوه رتخد رگید زورکی . مینکن
 ۵ اتخب دب !دوشب امنیسه ر اتسهک دنک یم

 ۵ ادرم)هک ۵ راد ردب ی اد رتخد نیا

 نیمه اهنآ شردام دن زب فرح وااب

 « دشک یم ار شزان و هراد ار رتشخ د

 تآرج « دیهاوخ ار شتسا ر مهنم

 ار لگشوخ رتخد تب ندز تانک

 هک دوب زورب رب نیمه «یراب !مرادن

 اب ودرک راضحا ارام زاد یئاد نز

 متسد») :تفگ مامتیکتفشآ و با رطضا

 ! هد تاجن ار مرتخد ! تنمادد

 یاق رتخد «!دوش هراتس دها وخیم

 یل دنصی ور شم دن شر ومددرک راصحاار

 :ی وج زاب

 یهاوخیم ارج! ناج رخ و بوخ-

 ؟یوش امنیس ه راتس

 زا ینعب ! ملکشوخ نم رخ[ -

 !مرتلکشوخ مه «نریا»>

 یلکشوخ اما !یلکشوخ هک هتىل |

 ؟د راد امنیس هب یطب ر هچ
 نمد یهاگب نانچ یاد رنخ د

 یک ون س»):تفک ی م راکبا هک درک

 اب دعب و .«۱)یمهش یزیچ یهآ وخیم
 ؛امنیس ناگ راتس رکم ) : تفگ بجعت

 ...ن رباییمهالثم؟ د را دمهی رکب د زیچ

 «۰ تسا رتمک وا زا مزیچ هجنمرخآ

 :تفگبم.دود ترپهلح رم زاكلاب یکلفط

 بک زا ينارتا ملیف كت نمهو
 دمت ایم اید ایسا و هسلا رف و ایل اتیا زا

 مدوخ هک بوخ رخ[ ... مارس

 مه انیج زا منیبیم « منک ی م هاگنا

 !م رتلکش وخ

 رده راکیس تش راکیسو متسش)

 :هک مداد حیضوت ملاخ یار و مدرک

 نیمه .تشیل ط رش اهنت ی ام زر)

 هدیشک تمحز اهلاس«ینیدیم هک انیچ

 6«...! هدش (انیج»> ات

 ات راهچ ؟تمح زا: تفگ ودب دنخ

 هک كشاه رطق راهچ وهسوب ات راهچ و صقر
 «...!د رادن یتمحز رگب ۵

 انیجنیا!ناجیئاد رتخد» : منفگ

 رسهس ردم درگ اشكي لثم مامت لاسکی

 : هدناوخ نویسامالکد سرد ربزب

 ال هدیشک تهحز مامت لاسکب ینه

 لاسود .دریگکب دایار «ندز فرح»
 ملعمتي و هل اب و صقر ملعم كب ,مامت

 .دن (هدادداب وابار نتفر هار شزرو

 تعاسراهچ زورره ءلاس هس نیمهرد
 لاسهس ...هدن اوخیم یسیلکن او هس ا رف

 تینا نا :تایسالک رانا : زی .لهاک

 دین زب قرو

 ۰۰ هد رک یفشک نم تم تم

 ودن دشداسا ره ناهگان ناتسود
 یاروش زی عوضع نیاب یصاخ هاگناب

 ادصکب همهو دندش قیقد ناکد نسب ون

 نباهک ماهد رک فشک هزات قم : تفک

 ههامنشیاههچب لثم یسراف یاهملبف

 ؟روطجچمب دیس رب ! دن ریمیم هدماین ایندد
 باسح یراکبب طرف زا : تفگ

 تاحفص لوا تسد رابخا رگ ا هک مدرک

 رد دیاب دشاب حیحص تالجم یرنه

 هک یلاح رد میشاب هدب د و دشاب یلرش

 ههام دنچ نبارد هک یثاهملیف هع ومجس

 زواجت ملیف هس ود یکی زا میا هدید
 ملیق تف رشید مدعهانک همه . دنک یمن

 تسا هدننک هیهت تعامح ند رگت ییس راف

 هن ؟ دنراد تیحالص هن اهنآ رثکا هک

 دنتسه هراکنبا ًالصا هن و ؟دن راد رکف

 اح همه زا هک رادل وب دنتسه ست اهمدآ

 ملیف هبهآ ۳ و دناهدنام و هدنار

 هب رب رد تشیه رگیدقیفر . دن (هداتفا

 یاب ز جمج دک تساجنب ( هزماب ؛تفگک

 رد «دنب ایم دنتسبن مه راد وب اهن ۲ زا

 ملیف نالف هک دنهدیم یهگ آ یاهلجم
 ینارابتكمک اب دعب و تسا هیهآ تسدرد
 اهن اتس رهشزا دننک یيم عو رش :دز را دهک

 :نتخورفار یهاو مایفد نتفرگ لوپ
 هک یرکفاهنت هدننک هیهت ترضح اما

 ] تشا ملیف بهت درآدد

 هیه ميوکيم هکنیا تفگ یل وا تسود

 رطاخت تیحالص ه دن راد رکق هن (ههدننک

 دن [هدیس رز هجیتت نی » ماجن ! رس هک تسا نآ

 رویجم ار رهش یالاس یاهامنیس دیاد هتک

 ؟یت ردق هجای لاح ی یس راف ملیف شب امد

 دی اب دعبب نیا زا اهوی دوتسا لیاسو وزج در 2

 لواهجرد یاهامنیسهک دشابد مه یک ات و بوت

 یضعب هکا راهامنیس نآ ریدمودننک هرصاحم ار
 هویشه دنتسه یبیجع تادوجوم اعقاو اهن [ زا

 .دن زاس شیامنب روبجم اه رتسکن اگ

 هظحل كي یارب یتح رکفاب تا رضح نیا

 بو. ملیف رگا 4 تسا هدیسرن ناشرکش

 الا یاهامنیس رد نآ شیام یارب دننک هیهت
 اه امنیسنابحاص هکلب تسیث مزال كاد ات وپوت (منت هر
 دشدنه | وخ 39و درو

 هک یراصن | هتادبعهجاوخ تسا هتفگ بوخ هچ
 یدادن هچ یداد لقع هک سک نآب اب ادخ

 ؟یدادهچ یدادن لقع هک سک نابو

 : «ناگدنسون یا روش»

 جدا



 و

 ی راد هچانیج

 ؟ لب یم یگ د دز روطجنربا و
 ۳"آ»ٍِِا"»ِ_ثِ_ِ_»>»>جسجسجسجعجسجسجبچ ٩۰۹۰۹۰۰۹۰

 مامت لاس رایج تق ون ۲0۰۰هدن اوخ ار
 رت ات رنه ایل اتیا نانادرک راک نب رته)
 ال احنیمه .دز اهتخومآ واب ار اهنیسو

 دس زررره «دشاب این د یاجره «مه
 فرص ار دوخ تقو زا تعاس راهچ
 3 زاوآ سردو نیرمآ و هعل اطم
 شتسود ودهتعل | 0 یه... و مادب |

 ساک ككب ءطابخ تب .یگشیا رآ كلی
 ود «یآ اعومطم رواشم تب :ص وصح+

 نویلیم ود زا شیپ ودمدختسء هس زیشآ
 ناسآ هک اهبب ! اما ۰ د راد لوپ رالد

 6( ۰ دز "ایمن تسدب
 راد ریز مه زونه یل اف رنخد

 سرد نیمه الخم»ح :مدیس رب .تق ریمل
 زور ره یرصاحو. مد ریگبا ر یسیلکن |
 ش رد اه ۰(؟ین اوخب یسیلگن ا تعاس سا
 سرد رد تسا ل اس هر 49 .تفک

 ! و وشیم ید دوز یسیلگنا

 ود رک یحیلم من اد رتخد
 زورما نیمه متسا وخ هک نع» : تفگ

 ؟دی وگیمهچا ر نریااما « موشب اذیج
 هدن [ وخس رد مامت لاسه دمه وا

 _ لو 4معنبا ؟ هدش روهشم همهنبا دک

 ۰ «؟ در :وابه رد

 نربا !ناج یب ؟اد رتخ د») :متفآ
 شا ی ۳ نیز هر رتشبب لاس هد زن اب
 شدوخ زا رک ا ه تسا امنیس و رت ات
 4هج تفک دهاوخ وتب یسرپ
 یناوخیب رتات هنحص تشپ یئ اهبش
 هکنیا رطاحب طقف هکر اهز و رهچ و هدیشک
 (!هدنخب بو.خ») اب (دنک دب رگ بوخ»
 نادرگ راک ضا رستعا داس) رق راب د-ص
 هتس) رگ و د دی ددخ رای دص و و دیمش ار
 ات ؟درادهچ نریا رکم .هزات ۰ تسا
 نوخ زا یاهناخ من ادیم نمهک ایت
 1 د راد ریشآ ه دهن وییشخم ۳ ,د رادن

 رکشارآ و ساکع و مش>ح و مدخ

 ۷۲ دجیفرم امنیس ه راتس

 یل ومجم ییگ دن ز کلب .درادن صوصحم
 اهیلیخ رهش نیا یوت و وت لثم «ذر ۳
 ییگ دا ز نربا زا رت تحار 4 دنتسه

 تسار !وت دوخ هلمج زاو ؛دننک یه
 ا رتراها و ماشو یو ریم هار تسار
 تق ول ۲ و یص3 ریم اجاج و یر وخیم
 هک یهدیم شحف مه نامز و نیمزب
 دنمهف یمن ارت یثایز شزرا ارچ
 ص وصحم ةدنی امن دوویل اه زا ارچو
 ۱ (۱ دنتس رفیم» وت ما دختسآ یارب

 :تفک و درک رکف یمک یئادر نخ د

 «؟دننک یمن مادختسا | رمدی وگیم یکی )
 یملیق یوت تسا یعمم ؛رچ» : نیو
 رد اما دنهدب وشت | ر تفلک كل شق)
 وت زا یزیچرگ | مه۵ ش۶غ) نیا لب اقم
 ده( وخت وتب مه یزیچ دیه اوج

 یوت ار شیاهمخا یئادرتخد (! داد
 :تفگ زیمآ دل ین و درک مه

 تفلک هک امنیس هراتس ؟تفلک -
 مداد حیص ول شب تب ا رب نمتق وا "۲ و! و وشیما
 رابدد زاشیب دیاش ؛انیج نیمه هک
 و هدرک یزاب ار ی اهد تفلک شقا
 هههوا زا رتشبپ داش نریا نیمه
 یرتخ د نینج امیاد رتخد «یراد
 یسکل ادیب هد زن اش رد دها وخیم ۲تنسا
 شو دتطو نیل وا دوش اهنیس ه راتس
 نیل وا و .دشاب ناموت رازه تس ود
 هک ابی ز سسا رپ تك شق) « وا نت
 ؟د,تسه یشقشاسع این د یاهدرم همه

 یودادز تفاسم ءم راذ نآ رهآ زا
 ناهج ات لایخ یاب د زا اما ۰تسیپ
 یلادرنخد «تسا یزا ردها ر .تبعقا و

 هک من اهد رک یصضار دون یجلک رها ار

 هراتس رکف زا لاسما ءام رطاخ ضحم
 دی اب دال رکبد لاس ه نرذدگد «ندش

 ات مین زد نربا و انیج نماد تسد

 یل احام ی اد رتخد ناشدوخو دنبامد
 ن اس[ راک «ندش ه راتسر) "دک دننک

 «!تسیب مه

۳ 



 نراتسک یف اچ

 ]030۲ یا
 تایصوصخ«ملیفعاون | زا كي ره

 ص وصحب ها یا و5 زاد یه وضصاخ

 (نرتس و» وی وب اک » یاه هملسف رد

 ید ؛۱اهناتساد 1 در وجسممت جد رشد

 تیم ومع  ظفزا یتجهک دانتسه ص وصحم
 ی

 زود ۳ با هش وم سو رد رجت ۶ ون

 0 هداتفمن یقافتا قوم یاح

 ار صاخ یک تفرد یا هتل اب و

 ردهک شا ۳ « لد اب صاخ یماسق

 یاقمت ۳ و9 ۵ بم اهملیف ار

 ین اهگ ئ رد 1 ی وحت و

 ملسف گلد رد هک اهطیس

 یاهملنف # مسجد تا نکتهتف

 تو ظنم

 «درتسو) نمد

 لاح خرش یلک روط . نرتسو»

 ی ۶ شا نادرم»

 . راپ و-بسا لو ؛ناب طوب رم

 جا رد هرا ومه تایصوصخ یا

 نسغب هدشطفح تا نا یاهملم ق

 ردهن اگید مد اخ »یکی ملیف ود زا

 هک _ِ اج» یرگیدو « رهش

 مه ناب هکعتنا ات ملیف ود نیا. رد

 قثتشسم یاهرصنع نتاسو «نادرم»

 «اهنز »یا رب
 هد 9 ٩ هد روظنم یلحم نعن

 ,دن راد دوجو نآ زا

 رد «نادرم» هیابمه لقاال شیب

 نیاو 8 باب ناسا

 تست ای راطصا رد 45 تس راک

 خام رد هک. منت .دانب وگسسه ینکش

 دمو یاهیشقن «درتسو یاهملیق

 و ل ملخش 4 یا ۰ ط نه تسد رد

 نتشم) اهن زو یا هد ود نیت

 هفاضاناب «ناتس ةشاج روظنمپ

 هند سو ر اس

 تش ود نیس ردو نآ هججت رد و ملبق

 :نشور لاثم .دناهتشادن ؛نامرهت

 .تسا« زورمین کارجأام» ملسف

 نشر 5 یملیق فداد ید

 یاهدمعشقن اهنز«راب نیلوایا رب

 ت ۰ ۱ و
 نوت 45 نیش ص د یب

 نادرگ راک 6 یر نشاط « دوح

 گلی ار دوح ملیف ) راتیگ یناج»8

 ی ۷

 5 یرظن نامه

 .دن راد ملیف نیا هراپرد

 دنادیم ادخ «ملیفبعجا راما

 هک وگو سل تعهد نک 4۶

 زا ی زیچ

 عاونارد ۸ سا کر اهف گی

 سالکین ) دم ایم رد با

 ی هرج 2 ملبف اهملف فلتخم

 كرس«ش اهملیف زا كيرهاب هایمهو

 تیصخش « ميئوگب هکنآ رته و
 چیهرد تر و وات

 یاهیاسنآ وتمت وا یاهملسفرا تلب

 تار اه رگ او
 نر ارد ها رک 2 9

 > عونهن :ملیف

 «یر».ار یدحا و مرفهن و دنکیم

 نو ؟ یا ا ام رو »ین او رک راک

 شر وش 0۳ زا 1 شفا)تخم یاهملیف

 «ناهاشهاش» ات هتفرگ « « لیلدیب

 ی اهنوتس دز | هدیمن یرا رکت و لذتممیاهملرف اهنامگد نب ا رب اند رنج نت هام رع رب یرتتا

 یاصتخ ا

 یناوج نا ریش هدن رپ ی

 ک نوئدا 2 یتیسویدار ت هود (

 ( الیهس
5۲76۵6 ۲1۳0 0۴ 7۵۱ 

 سن د) ارج ئ نمویت لب : ناکشبب رنه

 : ناو را راک تان سا رشد جست

 یگن ریوکس امنیس - سک ورب هراچ) ر
 س رافب لب ود - ورتم لوصحم

 يا ناومه یکیراب

 اب هک تا

 0 اتم هدنادرگ رب مای هد لیدعت

 لركيپيت شقن كيرد نموینلپ

 ره ایلیو یسغد فورعم

 هنأدرم هب ذاح شا هب امرس ها

 تاب لر رد جیم نیدلا رج و تا

 رهاظهداتفا ۱ أج وهدن امآ و ی

 یهرد را د ی ور ۳5 ی ی و هان اه

 ۱ ز یبیجعی وتحم» اعملبفنب ۱ زاتلی

 تا ها وا صاخ یه رگ ای

 «لیلدسب شروش » رد نانآ وجهلگسم

 نا رگیدو ادوهیو حیسمیا رجامو
 تا رثاروف ودوجو اب «ناه شماست رد

 و هدوب ینادید هرا ومه لاو اچ

 صاخیقی رطب لئاسم | رک تان

 هدر ج رسطم هرات یتسهرتف زد

 َ اح» ملجف یا روطنتمه «تسا

 -هن اخن امهمنز یا رجام :«راتیک

 دن اشک ادرس روا تا بک واع

 و ناراوخ وه تم یفشع یابقر

 همهأی «هنادرم» اما

 نوربرورتت و:دنکسههزز اه رس

 4 اهدرم ( ال ومعمهک 6 5 نی ام

 : دلمه دم ۳ [احیز 1« یئوب اک و 4 اعملیف

 «دروف وا رک نوج» |ا ر,نز نا شف

 هدرک افرا یفیسحت لب و کد اعم د

 ردنیا ۹ هترما

 ِ جد ربمک تمسدس ره "و ات ملف

 وایکد یقشع بیفز شقن رد تا

 :تسالرزرتا نوخ 0 «دروف

 «د وحدت اجید گزاب اب 6 جد ِ ؟ )

 حورو بلق رد ار راجزناو ترفن

 ماگمه و هتنکتسه قد 2 ود 3

 ار اس لس  اشام کی 7 ؛ملیف

 رد تسا مک تبمک ظاحل زا نوتس نیا رگا نیارب ان دهد ی

 تا رابا وخ نما رسیخمهک توش
 5 رز یا و ره
 یک تحت ناو یا یا هشاص
 . دشحخب یمار زهایلب و راثآ صاخ

 یناوریشیور هب رگ البق«سک ورد )

 هو ون ملک ان بد نیمهزآا رغاد

 تسین اجید هتک نرف او د ... دود

 ار ملتف راد وه ره

 یمهمجرت یناوج نینزان هدنرپای
 انیارد 81768[ نوچ دندرسک

 نیریشینعم یعیبطروطب و حوضوب
 . دددپ دنآ وتیمث

 سا رب. ب)فوگ و رتسا

 (لا رتن اس - نیایما

۴ 10۳616 
 ت زذگ روب تروک : ناکشبپ رنه

 ی

 زرد* در اسهدنمف العد وخید ود 9

 تارعت۰ نا وا شس و هکساج

 دونه 6 تن وا زا

 « دوخ یابیز مرف اب ملیق
 ها رمه ملیف نایاب 5 و 2 شات

 ۹ گلد ۳ روتکی و ۳ كلي زوم

 ریثات نما نیا رد نین ( یقف )

 تر

 ِ 45 را

 ص وصحخد ؛دراد یاس

 ی اح ) یایدز

 دوشم 0 وج 0 كس یگی)

 ردین دشن شومآ رق یاههنحص

 تایل نقا 939و رو اهمبتساد اب زملسف

 نا هادسوپ هفاک دن 6 نده
 ناط)لغ ناوبل

 نوج ( دنها وخیم

 هک 6 ۳ ۲

 ار «دروف وا رک

 كي رعنازاهک , شرا رف ودن نزد وایب رادب

 نیسجمه و۰ تا و اصم ؛ یدبادش

 ؛نلرودنمد 0 نایاپ لئود هح

 ۰«جد ریمک )و «دروفوار ؟

 سالکسن 261 تعشد نقد ادا

 شعب تب د ودحم وا دودح رد یر

 یلیخهک دّنج ره «تسسن رز وهدقهند ازا

 نی رته ار« راتسگ یناج»نادقتنمزا

 .نن هتسادوا مانف

 بلاج مه دایز رگا لقا ال هک 0 ار نو اهملیف هتفه و نوتس رد یو نا

 دوخجار ث> نیا رد

 . دشابسم تیفیک یا راد ضوع

 :نادرگ راک -نیسوب اک

 بوکس اهنیس-ییکسا از روت روتکب و

 یس رافب هلب ود -سک و لوصحم -یگد ر

 دهدیمن با وج ۲۴ هبت

 ) | زالو سل اب و ر_یدعسر

 لشیم -تب را راهاب اه :ناکشیپ ره

 - نیرکسادیاو -رل وه دراودآ -ولیش

 كل رتشم لوصحم هلب وذ

 ءاهارج امزآ یتمسق

 یس رافب

 تل ود هل نی

 ملیفنیا ناتساد ساسادوب تب در

 ی راکمه ۳ اهیلیئا رسا هک ار

 : نهذهلمکشت دن (هعخاشنلاعت لا

 تابه وترهشرد «تد را راهایاه»

 ملیفنیا دد دوخ «روهنب» زالبق
 ۰ د وشیم هدهاشم

۱ 
 ۳9 ر



۷ 
 را ۳

 ۱ ۳۱ ۱ لا

7 
" 
۳۳ 
۳۷ ۳ 

 الا

 ار «یرام-زور» ملف یدزاکب

 ۱ زد تب اتساد ملت نیا ۱

 رک نیتس رج » یارجام

 یورب ایند كرزب یاه تختیاپرد
 و ۳ تسا هدن اشک ی هدرد

 ها یر

 «رسایک - نیتس رک » هد ۱
 رگید ح

 یک ۱

 تشح و هنا ریو , ناملآ هک تم اه ۱

 هما و دون شب اهر

  یوت رد « یناملآ نژودررم نارازه ۱

 بس تس وی نعج طاخب ۰ ناعشا :

 تنش بس

 قطر رس  ایدان» ۱

 تم را اب ۱

 ) دوب ناملا رلیک

 ممد ناکدوک داش رو رد تي زا

 3 یاس ود ر تسبف رد تسرد

 نو وه ی عیانص نآروط رسا

 و دندزی« نیمزب ونازوا لباقم
 ارد سا شوخ و فیرظ یاهاپ 0

 3 دوخ یاسایل وا 9

 شرافس «روید .- نایتس رک » هب

 لب بلحس وعحم

 «ننب-سدسرم» كيابهشيمه دادیم
 نون وند و درکسم تارف اسیفا رشآ

 یاهناسفا یگدنر - ریش یناپهاش اپ اچ هنن ام

 لوط یتشدف لاسود 0

 .یگلاسراهچوتسب ردوا و نشد

 .. دش هتشک یزومرم زرطب

 ۱ هاگشرو رب تاد زا ۵ وز ما رح قشعكب هرمت وا

 . و تسیب رد دعب لاسهداما  دمآ نو رین میتب ناکد وک
 ونازوا لباقمرد نامل ۲ عیانص ناروطاریمآا یگلاسود

 . یهاد ششارت شوخ و فی رظ یاهاپ و دندزیم نیمزب
  لوط رتشیب لاس ودکا هن (سفا یگ دن زنیایلو دن دیسوب

 1. تفت

 یوشدم عورش نوخاب

 ت نا هلال آ سیب هک سا ماش

 اما د کسب یاد لت اف

  تسا هو کف ثیب ار وا مهزونه

 هک « یرامه وور 7 مش ناتساد

 نشس رک 2 فا هنفج یارجام

 .عورشدوخاب ؛تسا یناملآ «رلبک

 ول نام را رد یو دووتم
 -رت 1 وا :دنتسکشا ر «یرامرورد

 یاضما هک دوخ یابیز نماد نآ

 دو شریز * ِ نایتسب رک 2

 راثآ د وب شین اشیپ رب

 درک رب سانشان درم كي یو

 قم یانگ ِ ِِ

 ام مآدم ود وب هشت شدسج

 و یی ار «یرام ورد
 هکن نجمه وا ام دن دوب هتشک

 ۱ ار ادم
 ۳ ها رد رابلیه قشاع [اهدص ۹

 و تادن یعقاو تسود كي یتح
 زاناتكي یتح زور شش نیا رد
 زور سپ » :هک دوب هدیسریندوخ
 دابرف روا و 6۶ تساحک یراسم

 ار اههباسمه نشت تا 4۶ افتسا

 زا شدسچ درکیمت نسیخ

 ۰ نا رت اهبنارگ
 ایورآ ییسوزنب رت اهمنارک وا

 رتمک !ردول | هسوبیبش؛زگههدوب



 نیل و رد ۱ تحو یهمهت رالدرا زههدزا

 هب ارش اهشفک .دود هتخودنآ نالک

 شتارهاوج و ایل اتیاناشافک نی رتهب

 نا زاس رهاوج و نت تاک ار

 شک ر مزآ دعب .دادیم شرافس ندنل

 دمت ورک اهن املسید نم رت روهشم

 والوف یاه یتاممک .نایعاص نیر

 ؛ناملآ یاهلارنژ نیرتروهشم و
 و ,دنتف ریم سیلپ ةداداب زورره
 ی ۰۶ ۱۵ وط اب » : دنتفگ یم

 نمب «ماهداد یرام زور هب هک ار

 حیسه یاضرصحم. ۰ ! دیهدد سی

 :٩۰ ۱۵ت ین نهرآ یمسا وا هدن و رپ رد

 رد سوق نو زوم ما

 و خ ی# ۰ یرامرور قاطا

 هکلب ؛دن دوپ هدرکن فی نیا رام

 یفخم یاهتوصطبض یدایر رادقم

 دنلد و یوا یبملف یاهنس رود ۳

 و راوید ورد یوت یفخم یاهوگ
 و اه شلاب یوت یتحودمک وفقس

 ادیب اهاوختخت نیز و اهكشت

 هر رومم ارام هاگنا اندک

 ده هاهم و یا بها یانرشا

 نیا «ناملآ ردرایلیم نادرم ریپ

 نا یاد اب یو ۰ نسخ نادرم

 هچپب لیدبت " دنتف ریه ی رامزور

 2 سا دمو دن دین یر ری وضک اک

 نآ ما هیون یصوضخح نیا هنر

 فا رتعا «یرامزور» هی ارش وخ راک

 | دن د رکسم

 مارح قشع كي هرم
 فشک یا ربیاهدنسپ ون, ًاهدعد

 ۰ بجع نتخد جرج ا ی راز

 ف اک و در قیقحت زا رد یاههام

 «یرامزورمساپ :یرتخد» نا ونعاب

 سم ها نا یار را تی ون

 نو لک را رفت ب تند رد هم مان

 ۰ دوب هدمآ ایندپ «ترونکنارف»

 سریعا بتساوعت نک وه نرده

 قشع کلی هرمث وا دیوگد واب ار

 !دوب مارح

 رابرد .دوبهلاس تسیب یتقو
 یدوزپب ۳ تیشک یه هن اش یاه

 درک مهارف یلیبموتاو ینامتداپآ
 9 و

 ۳ ریتم ناب هیاهدش سفخت

 نحو" ترس وهسک اب

 یرامزور تقیقح رد . تخادرپ
 ردپ زا , هد رم تک

 ماهتنا.شوخ اس هو اعم

 رد زابکس 45 .کدوفو *تتق زگسه

 ی ؛ تفاییم هار شهاگباوخ

 یادم «تفسهشادد و مسا

 ودوپ وا روافه نبرتهه هک .تشاک

 رور» هب رو رتف همدخحتسه نسمه

 گر ۸ ها وک اهد رم»:تفگ «یرام

 یهاوخیمرگا !دنت ند فرح هشسم»

 هدنونش ۰ ین پلجا ز ناشتخم

 یدوزب «یرامزور» «!شاد یوخ

 یسبوخ هدن ونش یتقو هک تفایرد

 هداسیاههچب لثم ,اهدیم دوشم

 ای ار دوخ یک تنز زنا سا یخ

 مولعم 3 دن راذگسه نارم رد وا

 داتفارکف نیاب یدصق هچاب تسین

 ناد رهرت زن زوهشهتافا رتعا یا هک

 و یی طعص یاهو ار 1

 ۱ ادوگ و !دروآ دوج وب ین ویسکلک

 وا ماحت ارس هک دود راوشآ مه

 اهملیف ها یاهاد و

 هه تسدق اونا شاه و

 !دوبهد رپ ار اهن | همق لتاق تف

 لا ویتسفهبار «یرامزور»ملیفیتقو

 « رث ۳ دیو ری« اتس رف زین و

 نام را سما نو وه روت اش

 نا اییز .دنک یریگ ولج نآ
 ناملا کیم نگین واناما ۲ تلف «ملیق
 . درکیم یفیعم ناهجب ار دساف

 تب سد اوت ریه ها

 «یرامزور»ملیف هب هزیاج نیدنچ

 داد
 «یرام زور» لتاق مه زونه

 راز ات مهز وه وتسا هدشن درب

 نیازاهچن | و.تساناهنپیویاهزار

 یملیف اهنتتسا هدن امیق اپ ام زرتخد

 روز عساب کنتخد» نآ ونعهب شا

 «یزاب نیبتسپ رک »هک دینیبیم ۰« یرام

 [تسن -قفادراغ فراق" مونا دن

0 

 9 و سس ال سیو حاد او

 سید سال صید تی سید ها ص ص حوصوو

 تات

 ریپسس2

 الصا هک ماز 3 الاد -یجیئو)»

 در وخیم ریشمش ی س ۳ الوا+ دراد

 ناهج تاناورحنی رت یشحو ش 6

 نیپ رود لباقم رد یزاد یاربار

 کیس مارو یلها, گرا یماشف

 یملیف زا یا هنحص رد واهک زو رکب

 یزاب ) دروفناج 7 راکب

 داب قناقک اناذنک راک ۵ یکسق

 یهخر یتحسد وت !یجیث ول 0 > تین

 تفگ هدنخاب یحیثول اما «۱ تسا

 فا ی شهر

 نی ر# هجوک سوس اب اتساب

 ! ماهدروخ

 تساتهشس هراس جوخ 45 6

 ب 0 یجیت ول ۸" دی وگممه

 هدو ٍز نیشدمه هد رد او | ویح

 نسل شدوخ نم ظن ردهک نا

 »ِ تسد شش یاس ی

 و هک «نا 7 ۳ ی تاپ

 «. دو میم | ۵ وب شاین ایصع ره وش

 رگج یور نادند
- 

 او تا تن

 نمافوا مر نعل تفگ ناب هه

 ار یسفق مارو ی ابا نت خلت ار

 !ویسذ نآرون اح قارب زو رما هک

 ۰4۱ نک هاگن 3

 هک یسفوف ندید یا ربیجیت وا

 یعفوودیود شیپ. دوب هداد شرافس
 یا سر یسفک وام
 هظحا نا 2 نوردد ّنآ

 و تسب ار یتفف رو ین ز 4۶ -دوب

 ینایصع هدننک مار مامت زور ود

 تی اسز | :وسرع نسفو ردار تاناوبح

 سادتبا یجیئثول. تخاس سوبحم

 هرخالاپ اما تخادنا هارپ ادصو

 زا یدوعهش روضحرد دش روبجم

 لو ۳ روطب و لىم اف عاشعا

 دهاوخناوعدشنز اب نگیدهک دهد

 9 ره وش نیوتن اب یهو

 ۱ دشدهاوخ

 ۱۳ و و و 6

 )ای کد و یک رد کن ۱ اى

 صحت 0 ۲ حک ۱ ۱ کات



 9 : دنیوگیم اه اکیرمآ
 عون ودسک ول یرب رفاسم یاهامیپ
 لوپ هکاهنآ وا : کر وا .وگ اتبش
 مجوو دن زاد رویمک ار و طع
 ار دوخ طرلب ل وی هتک سن 9

 ۱ دن زا د ربیم

 للم نا رام هرات ال ومعم

 هیتمه - یا امایید ای و کس وچ

 ی
 تب ۰ ۰

 1 نیتسج>د هر رسد

 باسحب اب دوخ تل ود باسحپ هک
 یاهت رفاسمب یللملانیب ینامزاس
 هورگ اما ین زاد ره يه زا رد ورود

 هتف رگ قالط و هوبد نان ز» مود

 فسا تفیقخ رد اهضسه لک را

 شک ولاگ اهامیپ ۱ وه نیرف اسه رتشیب
 .دننکیم زا ورپناهجهشوگ راهچب هک

 دنا هویب یاهنز نیمه
 هقالعیدرگن اهجو ترفاسمد همهنیا
 یتخبشوخزا هکنیا یارب ؛دن راد

 اهناارچ ۱

 ماه زا بال هامود 5 هک دناهتشاد

 یت ورث من اح یارد و هدرم نا

 ار وا ای و هتشاذگ یقاب نا رتسب

 هتخاد رپ نالک یت راسخ وهداد قالط
 و

 تخبشوخیاهویب نیانک رم
 تتسنا دووبل اه

 ۸ دجحفص امتیس هراتس

 مس مسعسسسمسسسمتههسصسصسسصصسصصعد

17۳ 

 ناگراتس هاهمناکدیهآ دوخ
 ؛دووبل ۳ ردهک دن راد لوبق امتیس

 کر زا ی هوکشاب یسورع كلي

 ۱ درادنمرپ جا رج نیجان قالط

 تب رسا و راگیس هدنشو رف

 «لیتسا یروجرام»زادیت يب

 هری اههرایا زا یکی رد 3 بع

 تفاوتت و اش ۰ دووبل اه 6 وس

 غولب نسد هکنیمه اما :تخو رفسه

 و اتش یاب اتش رد متتهتضا لس ار

 و دشورفد «هوشع و زان»تدریک و

 --یلراچ» رسپلد هک دوب الاک نیمهاب
 ت ۳ اما درو تار یا

 یارب دش اب ی وحت رهپ تسا وخیم و

 « 6 نر یتمدخ » دوح 43 وشعم

 درم هب اد ابهز « یروچرام »
 یفرعم«دروفت راع» مانن یردرایلیم

 رد یتورث ثراو دوم وفا : 3

 »۰ ( رالد نوت ۵۰ دود

 6دروقت راه». د وب ( ناموتنویلیم

 ریقف كرتخد ندش هراتس شطعپ
 یملیف رد ارواو داد یتبثم باوج
 «یروج رام»هجیتن رد ودادتک رش

 .دنک جاودزا وا اب هک درک لوبق نمن

 یارب جاودزا نیا هجیتن
 یتشک تی شورف راگیس كرتخد

 ناموت را زه ج) و ۰ هل ایلاس دب اب رمع رخآ ۳ تي یروگب رگ
 ۷۰۰ هن ایلاس لاس ۱ ۰ ئ ودن | رب نو رام ۹ دزادربب شقباس رسما
 را زد ۰ ۰ رب هوالع ( رتانیسکنا رف و دقدبم یفشک ان اب ناموت را زه
 دوخ قیاس رسدهب دیاب مه ار دوخ تایلام مهدكي لاسره ناموت
 . دژاد رس

 را یداسم ظاحل زا دوویلاه هتفرگ قالط و هویب نان ز

 یور یب دوب هوکش اب یصوصخ
 سیراپ ردالیو دنچ «مارآ سون ایقا
 تارهاوجنی رت اهبن و روی وین و
 اکیا

 شرهوش«یزور.« یدوج رام»

 رو و هراباک هضاسفر هدزاع اب ار
 ۰در د6 ۵ ادنمتفایش»نادنچهن یسابل
 عمارت رق فو رپ کم اتش او یالف
 «هن ادنمتفاش:یگ دن ز» لا ورق
 تراسخ ار شرصهوش تورث فصن
 تحخس ضا رععا دوجو اب !تسا وخ
 «ذ وفن اب و رد رایلیم «دروفت راح»

 و داد یروچرام هب قح ۰ هاگ داد

 شورفراکیس گرتخدبیت ت نیدب
 نویلیم ۲۰۰ ) رالد نویلیم ۵
 هرات اوروا تسدم (تناموت
 هک ین امز ات ردرانلبه «درومت راه»

 دیاپ ؛هدرکن جاودزاهرابود مناخ
 .:ینک یاد رج طاسف ابا لود نوا
 قالط ببیجع نینا و

 دیها نیا «دروفت راه» رگ ااما
 اف و یرور 4 دراد ار 2

 نازیم زا , ددجم جاودزا كي اب
 ءرگیدتال ایا رد ؛دنک مک واتراسخ
 ار دیمآ تا ی ی نادرم

 تال ایا زا راس رد .دن رادن نین

 نز «قالط نون اققیاطم «اکیرمآ
 د ریگن قالط لوا هوش زادناوتىم

 دز ریگیم قاللط دوخ نا رهوش زا تفگنهتا راسخ نتفرگ اباکی رمآ نیناوقبجومب اهنآ اریز دنتسه نیمز یور نا ز نیرتتخبشوخ
 دره دنزا رذگیم یشوحب ار را زور و

 رد دنا وتیم ۷ دهآ وخد یت راسخ و

 رایتخا یرگید رهوش لاح ف
  یت راسخو دوش ادجمهوآ وا تک

 یند بین رن نیدب ۱ درب رگید
 ۴ اش یاک راس تواعبهک
 را هتف رگ قالط وهدرک رهوشراپ

 تراسخ درم جنپ زا دحاو نآ رد

 طر اکیرمآ یاههاک داد !دربت یه
 الغمدن را دیبیجع نین و دروم نا

 ماکنه نز «انایزیئول + تا رک

 موسكيبحاصا رچ و نوچیب قالط
 تلاسیارد دوشیم شرهوش تورث
 دن ادوتس نر _ « نیاشیماهوین »

 وا زا سغ شرهوش هک کیک تیات

 دنا وتمم دراد هطب | ریرگید نزاب

 بحاصت ار شرهوش دمآ ردمودكي
 نیا تلغا هک تساجنیا هزمایدنک
 دوخا ر« ره و شب تن ایخ» گاه هه
 ۲ ۰ ها بم قنات

 ی می
 مد «كپ-یروگیرگ » هک تسا
 ۶ ۵۰۰۰لاسردیمعرخ | اتتسا هدش
 یر( لاهوک ۵۳۰۰۰۹ تاد
 ودن |ربنولرام«دزادریب«اآ رگ »دوخ
 لایه تم اب هک تساهدشموکختم
 و ال  لاسره
 قیاسرسمه «یقشک ان آ>هب (ناموت
 .دزادریبیدنهروهشمهراتسو دوخ



 قیاسیسمهب «ارتانیس-كان | ی
 ۵۰۰۰5 لا یه « یسنات » ووخ

 تراسخ ) ناموت را زه ۴۰۰) رالد

 نسیآ رب هوالع وا هژات . دهدیم

 .دزادربیم« یسن ان هب مه «یتایلام»

 ار ارئانیس كنارف هاگداد ینعی

 یغلبهلاس ره هک تساهد رک موکحم

 وا هک یتایلام دص ردهد لداعته مه

 ! دهدب شرسم۵د «دزاد رییمتل ودب

 یدازژآ همب رج
 و هشمد نه 6 ۱ /

 زا هکنیا یارب روهشم هدنناوخ

 ء دوش ضراخ ی .) شن ز تشک

 نویلیمراهچ)رالد ۵۰۰۰۰۰ هرابکی
 هکن | اب اداد تراسخ واب (ناموت

 تسدبیاربینالک ةمیرج غلبم نیا
 لد اقم رداما .تسا یدازآندروآ

 گید نت اگتشتع ینه ۳ ۳3 همد رج

 !تشین مه دایر نادنچ «دن زادربیم

 یت رود» ٩ < ۷لاس رد الثم

 «یلاپ -مایلب و»شرهوشزا«تراه ح

 (!ناموت ۱۳۰۰۰۰۰۰)ر الو ۰
 نیا رهوش . تفرگ قالط تراسخ

 ویدار یاههاگتسا بحاص مناخ

 رد .دوب « 0 5.8 » نویزیولت
 نادناسخ زا یرتخد ۱۹۴۵ لاس
 زواحتمشرهوشزاتسنا وت رلفک ار

 لوپناموت نویلیم كي وهاجنپ زا
 دیک

 تک راس راکتساک مین مک ثراو

 دوخ رسمه هب « زدلوئنیر كيد »

 هدنن اوخ اقب اسهک «نیا رب وا _نابرام»

 « دود هنا ریقح و تسد یاه هفاک

 (ناموت ۰۰۰۰۰۰ ) رالد

 زا هراچید نیا .داد قالط تراسخ

 « رالید تبازیلا » دوخ مود نذ
 رالد ۰۰۰۰۰۰ مهو اب و دشآدج ت

 ٩ هحفرص امنیس ه راتس

 !دادتراسخ (ناموت نویلیم ۷۲)

 ! شزرو نیاراددروکر
 ی تازاو رو یا و

 « ین وریکیم > روآ هدنخ شزرو
 اش مه راد هک نوت 3و ی ی تی

 راپ راهج داد ناش ار دوخ غوبن

 رهزا هکشیا زا دعد و درک جاودزا

 او اهن تفاهم بحاص ینز

 راد نیمجنپ 9-1 وا . داد قالط

 و نوت 9 جاودزا تر

 ها ۰ تسا شدوخ هچپ نیمجعیپ

 دوخ فلتخم نان زب ردقن آ هراچیب

 هواوی رب رس هک هداد-تدانسخ

 یلوپدوخ هداوناخ نیمجنپ ندرک
 .وایلبقنز راهچ !درادن هسک رد

 دمآ ردهمه ابی رقت «هاگ دادیا رقبط

 . دینکسه بحاصت | ر«ین وریکیم»

 ةراتس هک «نیلیا»واموس نز الغم

 ادج نآ تعی دوب نیماتمک جا

 او حر یاس «یکیم» زا ندش

 : نفر وا زا

 ۴۰) رالد ۵۰۰۰ هامره - !

 هی -۲- دّقن لوپ ( ناموت رانه

 ۱ ید ی به تاسحب مع لماک

 !یکیم لوقنم لاوما فصن و -۳

 ! مک یاهتشا

 اهعتس ناب واتس سرب هاتف
 ناتما - تین جاود زا نتشید ردق ره

 شب ردقن امه« دن و قالط و

 نت را هام دن وقسع تست ورت

 و هدرک جاودزا راب شش «یدوج
 نه وش نیمشش ً ۳ هو و قالط

 «كنيپ وت نید»روهشم رد رابلبم ,وا

 ابیگ دنز رتشیب هام هسود هک دوب

 رب نما هه رضرتاع نیا
 میر دالد ۶۳۵۰۰ تخادرب اب و

 ار دوخ یدازآ (ناموت نویلیم

 ! درک دی رخ زاب

 یو سا بو کا هاو هاو یو ما گرا کو یکی و هود او کیک را

۱ 

 ۹ ۱ و



 ... دها وخیم یاهجلم یلص ره «مر» روش

 تاب وئلک شش رد رولیات تبازیلا « هتشذگ لاسناتسا ات

 تم ماد یا مر دوخ یا دص و رس رب قشع اب و

 مدش نیمهرد « «ودراب تیژب رب» « هتشذدگ راهب
 د ول شب وخ راهتنشاو ترهشنداد تاج شال رد

 ۳ یاهرفس زاده , «نروال - ایفوس» نونکا

 ۳ ۰۰ ۰ ی او نام ار  اکیزمآ رد
 و وخ یمیدق تسوو ود و هتشگ زاد «مر> رب ذد : ان رهش

 زادار یا ابو رتسامس ولج رام و (اکیسد - وب رونب و»

 ی ادی زملیف « ایفوسزاهک یدرم «اکیسد » . تسا هتفای

 ۲ تسا هتفک ابق وس هراد رو تخاس < اراجچ وج) نوچ

 .دوشیم رت ه زاتهظحل رهه؟ دراد یمسجو حوروا»

 ۲۲ تسانتسز زور را زه « ایفوساب ندرک راک زورکپ

 : ناهج یامنیس هراکم را زاد ردوهک «ابف وس» ؛یتسآ رد

 زونه هراد تمیقو شزرا « ودراب تیژیرب زاشیب
 : دب وکیم دوخ وتسا یی ایل انیا ةداس رتخد نامه مه

 و مریگنار «اهمن اخ» یدجتسژ مهاوخبمهک تق ورهر

 هیقيقاب مدوخ ینک ی مهاگنار شیوخ هرهچ هنبآ یو

 ۰ (.مدنخبم دوخ

 هک تسا یاهمحاصم نیرخآ زا ریز رطس د.چ

 اف وساد مر رهشرد و هتفه نیمه ۳ اب و را نا راکت رخ

 :دن (هد روآ لمهب

 عراتس تب دیتشاد وزرا هشیمه هک امش - س

 یدادراب رد .هتشذگ راد رد الاح دبوش یللما !نیب

 !دینک یم رگق هج «نراکسا) كجحوک مسجم

 رد ج۰ ؛نم تور و ترهش هک منک یه رکف -ج

 ! راک هجینن دصرد هاجنب و هدوب سل اش هجیتن دص

 ۰ تشسنا رب ذد ۳ ی ریس (لبف وس») دنب وگیم س

 ..دنک یم راک لوب رطاخ زور و بش ایفوس دنیوگیم

 ادب وکیمهج نان دوخ

 یقا رشا ك اتسا ان تالبطعت ندذ | رذگ ی 2 نس -ج

 ۱ تشهمبث زا دهه تعاسال بش رد هکنب | یاجب و

 ملا وخیمدوز یلیخاهمش منک تسماب و مصق را اهد راباک

 زب دوخ راک زاو موشیم رادیب دوز یلیخ اهحبص
 ی امد ۲ ی ومجم و هز ال اع یک هال ز نم .م رسم تل

 ۲ | راهه راتسرا ء4 | وب دیگ دذ زهد .مرادتسودا ریل ومعم

 5 نورد زا »ی ومکش روم ز لثم تسرد نم

 !مشک یم نور ار هوخ تابح و ریش

 ؟دب ایمن ناتشوخ صقر زا-س
 ین اصاق ر زا اما كن ایم مشوخ <« صق ر» زا .ا رچ چ

 اهدراداک یامهراوبد « دوخ یشحو یاهه رهچاب 4

 تساوخ ملد تقو ه .دیایمن مشوخ «دننازرلیم ار

 . مصق ريم هرومات و كار .تسوت ,مدوخ هناخ یو

 ماد | یئابیز یارب شزروم نیرتهب نم رظن زا صقر
 مصق ریم او اسود» «تف رگ مل د یمک تقوره .تسا

 بآ ین و ۰ حیص زور ره . تسا نانیکمع صق ر هک

 ۶: اههنشدکد منک یم یعس .مروجیم ار دوخ ل اه رب

 مش دنیب مد ودیم اههجوک یوت هنه رب ایه ینارودب

 مزادد ایم نو ری هرجنب زاار دوخ لا رب بآ توت [

 ضوع دیاس زک ره وت ! ایفوس» :م وکیم دوخ اب و

 هتنااب ؟یدروخیم لاقت رپ بآیک وت اهتقون ۲ !یوشب
 ظلغوخلت یاهوهق تقو ۲و «!نک تسرد ار تاهوهق
 ۱۵ رکیمتس رد میارن نامامهک یاهوهقنامه : مروخیم

 ؟دب ایمناتشوخ رعشیب ناتملیف مادک زا-س

 نیا رد هکنیا یارب .« اراچ وچ زا - ج
 یاهمالق ردنم .متشاد نت هراب هراب یاهساما ملیف

 ماهدیشوپ مها راهمن اخهدا زهاشیاهسامل نیرت ابی ز دوخ

 اما .ماهتخب وآ من درک زیلار ساملا نیرت اهن ارگ و

 همه و دیایمن- نمنتب ؛ تارهاوج و اهسابل نیا
 .. .دنک یم متحا راب

 ؟دب ایمناتش وخیلیخ «ولچ رامرزا هکنیا لثم-س

 ۰ تسا یبوخ تسود هچ دین ادیمن .یلئ - ج

 دین زب قرو





 هشیمه . متس۵ه < ولچ رام > اب یتقو

 «اکیسد وب روتب و» یتقوو .متخشوخ

 مامت زک ره دها وخیم

 ینس و ذ نب اد نات ره وش . وا راک س

 ؟ دنک یبمد ید وس>

 مد ۵ 1 دنک ییم

 ! و وشن

 و۵« تسا ایل اتیا اجزب ا ,۵) تك

 .دنتسه تسود مهاب همه ایل (دیا

 .دن ر امشیم سدقم ا رهدا ون اخ ام مد رم

 لابن دبیدرمچیه مشچ :میوگب رتهداس
 ۰ سن یرکب دنز

 زگ ره یدووبل اه لاجنج رپ یاهق ط

 . تسا هخ اتقیت قافتا ال انبا رد

 و اهجاودزا نآ زا هک دینیب یه

 ار ووخ یاه هراتس ء امد رم

 ؛ د زعلب نمیاب رگا ادا دن راد تس و ۵

 همش اب هک تسایسک نیل وا هیاسمهنز

 یسک ات هدننار و دیایم مغا رس شفک

 ندرک راوسزا 4؟ تسا یودرم نی وا

 . دنکیه ی راد د وخ نم

 یس) ایورتسام - ولچ رام . س
  تساید رم هب وکج

 !س و نیمه ! لماک د رمتاب » ج

 !ایفوس» : تفکیمنم زورکی وادوخ
 ودن ( رب ط نول راملشم تسا وخیم ما ۵

 ! دی ای ناششوخ نمزااه رتخدات مدوب

 نا دونگ اف

 هکل:هک ت سابق وس
 تساهتف رگ بقل مر

 رتشبب اهد ره مرا دنمهک یا هفایقنبا اد

 طقف اهن زنوج ! اهن زا دن راد متسود

 یایهدرم هک دیایم ناششوخ یو رم زا

 نمزآیسک هچاما ! دنسرنب وا زا رب د

 «ولچ رامر» زا نم همهنیاا .«؟ دس رتیم

 هراک همهوا وب هوتسایوت ! مس رتیم

 اب «اگکیسد » لثم یدر«یتح . تسا

 ... دنک یم تروشموا

 تي یاجهک دینک ی ما رکق - س

 ؟ تسا یلاخ نات یگ دن زرد هچب

 از دنج نم جد کیه 4 حب

 ء اعی رمآ رد «یلب ! اتتفه ؟ مرادهچب

 تفه . هساارف رودیتحو ؛ این ایسا رذ

 نم جرحد هک مراد ولوچوک رتخدات

 . ددننکمم یک دن زاهنویسن اد نبرنما رد

 یزاوس ارف»: دین اوخب | رهمان ني ادیت ابب
 هداتسرف سراب زا مياهرتخد زایکب

 و . ردام هب و درادردب هن وا . تسا

 هد رک باطخ (نامام» | رمهک دیدید یبم

 6(... هتسا

 : دون زبم یورمه یرکید هماد
 مینب رتخد باوج رو اف وسهک یاهمان

 دو هداد لوق واب ودود هتشون یوسا [ رق

 سردبوخو دشاد ین وخ رتنخد رکاهک

 شسغارس  لاسما زیئاب « دیاوخب

 ها رمه . هتفهكي اروا وتف ر دهاوخ

 .. ! درب دهاوخ شدرگد دوخ



 نیم رامچ 3 تسیب

 ید سج ل ۱ ۳

 هن وکچ «زین و»

 ؟و وشیم را زک رب

 ییللمل برف لا وین لاتتها

 دل وت لاس نیمار اه و تسی نسنو

 نیا ۰ درکیع نشخ اریشوخ
 ردوند رت یدج زا 1 هک لاوستسق

 یاههفی اسم نبرت یمیدق لاح نیع

 دی ایم رامشد این د ام کم امت ۱ نوت

 اب ییلقا کا و۱ ۹۱۳ ۲ اصف
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 رو را ات هوا لارا
 عوباو هلمج زا. کیاوشتپ ثدا وح ۱

 تن لا و تی سیب اسان

 وقت را رخ رب دال سرا نوا

 همان ند تب یط نل ابشها تس انمند اب

 4تساک 63۳ لکیت یرظن »" صوصخم

 را یهجوت لباق یاهملبف

 را ید لات 1۲ ناو مت

 یماقمهامنیس خیرات ردوهدش هضرع

 دنها وخ رد شی امن ضرعمپ .دن اهتفای

 رب - نیف و لاویتسف یارب دمآ

 والت و د یاهلاویتسف فالخ

 ملنفباخفت 6 هفدنک تک ف گاه

 را ترش توج ظا دروس ياه

 کما اهن اور و. رخ ایه هق اسم |

 هدراهچج شا و نرو لا وتتسف عتمک

 نیرته نآ یاضعا رظنبهک ارملیف

 هقم اهر و تک یشتوع تیره هملف ۱

 نیا «خی رات نیا ات ؛دننک یمباختنا ۱

 ی امنیسراث | نیرتهدیزگ رب اهروشک |
 اوت نو تک روش تار دوتا

 ۰ دناهدرک یفرعم زینو ریخا
 : اکیرهآ زا

 نیترام : نادرگ رک -«داهر

 « نموین لپ : اههشیپرنه - تیر
 .سالگ ادنیولم و دئی و ودنودن | رپ

 یکت «تی ر» ار نرتسو ملیفنیا

 (یامتسف ناوج یاهنا دا زا

 ملاءیاج همه ردهک هتخاس اکیرمآ

 ۱۳ 4ححفص امنیس ه راتس

 ِ نادرگ راک ت «۵ رسیابن ۵)

 : اه هشسب رمه كأ راک ی

 . نتنالک نوتیماه, معاف تصش ۳

 45 .تسا یلیوط علتف نمود

 دادعتسا اب نژ < راک و «

 هتخاس مل راه رد ناهایس می فوت

 زا وب «طبار» یو لی نعتسحذ

 : تف رگ زا موق 4 ود د روم 3

 «جلب و جد ونب رگ ناتسادر»

 : لن اک وا ی نادرگ راک

 : ایلاطبا زا

 نادرگ راک _ «هنا وب دیاب رد »

 هی مه س ون لهتساک ون اتو

 -وملبلپ ناژ ,ادیجیرب ول ول انیج
 کارم «اتیتج» ملبف نیا ید ولت

 تا رد یک بش تفت تیر تابوت

 تشز نز شنو هدشرهاظ كيتام

 یاهقالع سکچه هد هک ار نت

 1 نا ۸ افرا وا

 نادرگ راک « رهشیو راهتسد»
 ؛ تک رش اب - یزور وکسچنارف

 ۰ یی اقسا ور

 : «هژرابم» یاهملیف هدن زاس

 _وجهروتأ ول ای ۹ «ناشو رفتسد (

 ردار یون ملیف نیا « ون ایل

 ۰ تسا هدرک هیهت لپان
 :نادرگ راک ؟ یعونصمد رم»

 و تا دوش ایا تفت هک و فا

 نادرگ راکهسزا رگیدملیفهسو

 (یدن ور .بءزا)« اهوید» : راک هزات

 -ود راکیرزا) «نشردین اتساد»

 ج:زا) «تسیرورت» و ( ینیلف

 ( ]وبود
 : ناتلگنا زا

 -رگ _ک - «وگعورد یلبی»
 : اههتس رها ربا شناج 2 ناد

 نریشاوانوم 1 یفت روک مات

 ۲ ربتسلش او یدجاکدمک نیا

 هتخاس یدیدج نادرگ راک نامه

 یب ترش ؟ قشععوننآ » ملیف ابهک

 ۲ تسا هتفاب یا هقد ۳

 : لاو رد راک « زن وجمات (

 ِ اه هشدب رمه نکن نوسد راچب رین وت

 مهمیاهملبف هدن روا دوج وب

 و«كهلد»۰6یگنب هتشذگب مشخاب »

 هتخاسار خرفهیثانیا «لسعمعط»

 : ناد رگ راک« ۵092سم) ۰ جشترا

 4 ید + تک نشاپ بت یزرول تفروج

 5 دراگ وب

 یرا ودیما ملنف تا هد تیسن

 ید ایز

 رادید ( ملمف هنر اش )«یزول»

 راک تسین دیعیو دوریم

 5 دوش عقاو هج ود دروم («یقافتا

 :هسن ( رفزا

 ۱ :نادرگ راک -( لب روم»

 هاب مش سل : اههشیپ رده هند ر

 .نرلک اهن شرک صف لاز

 یفسلفهدیچبپ و قیعمعرا تي

 فو رعم یاعملیفقل اعرا تا ید

 هعشذگ لاس»و«نمقشع .امیشوریه»

 .«دای نیرامرد

 :نادرگ راک «هنا وب دشت [»

 وا

 نادرگ راک نیایلبق یاهملیف
 : «قاسع» هلمح زا یوسنارف ناوج

 « یزاز هو«لدقیارپیروسناس+»

 / .دن دود هدف ای تیقق وم

 :نادرگ راک« اسب زیگ دن ز»

 « نب ریش لفاف از 29 وی ی بم وز

 .هبناراپب كلاژ ناو رک ات

 : یوروشزا
 .یا:نادرگ راک -«4مدم»

 تسیبف رز ات

 تا -«هداجملعم»

 .فورزوایروپ
 : نیاژزا

 :ناد رگ راک -« منهج و تشهب »

 اط هی نیمه اهاسو رب ای ا

 .یشاهیمآ وسان .هن وفیموریشوت

 هک شات نو اه 1 درم

 زا «یئاروماس تفه» فورعمرثا

 شا نیرتهب اد ملبف نیا .تسوا
 .دن | نی سو و

 هل وی راک تا

 ۰ ودمس

 : این ایسا زا

 «داتفاین یفافتا چیه یلو»

 .مد راد ومن ون ]نآ وخ :نادرگ راک

 .ل :نادرگ راک _«میخژد)»
 اکبت ل یف

 سخررس » :یکاولسوکچ زا

 .سد و کرج :نادرگ راک -«یئالط

 # توس » : باتسهل زا

 : کوک ترک هالاد و تاج

 رد هبنشکیزور» :سیت وسزا
 خ :نادرگ راک 3 « ریهاتیسهام

 ی



 و

 ِ دهدیمناب اب ۳ 4 افصنمه رخ ال ار نل ته اهیسیلگن ۳.

 ۱ یهارد درم و دژرم یهآ رب نر درگیدب.بکلب تخادرپ وتخاس

 ۱ و هک تی دج سکسنی ۰ دنتسه دوخاخ

۰ "۳ 
 ۱ ۰ ۰ ب ِ

 ۱ مامب یتیسلتفهضاقرو كلي ] بشن ا کد زن االصادرادم ۳ «لما زی رام»

 دن ررق 43 دون اع دا «یثوک ایرام» تا یزاب لوغشم یملیفاز العق و

 ۰ .دراد ودن | ی نول رامزا یعورشمان تاتسا ندیشوسی سابل ۳ مارب

 ۱ ناش لدق هععه رد نوخ سا ۳9 ناشروظنم هتىلا هک [اعب وسن | رُق

 هدوب غورد یو یاعدا هک داد اب تساففروآ ره لس نامه

 ۳ .تسا 0917001 0928ع6یملیف
 ینانز نا زا رشندداکاو9 وی لوا یشقن کس لوراک هک

 یفالخا یاههتسمک ی هعخادنا

 تلواف: تدشف یهومع تفع اظقح و

 یولج | رچ هک دن | هدرک ضا رتعا

  ۰ نیدنچ«دریگیمنار ملیف نیا هیهت

 ی اهسکع تون ا مه زا همانزور

 باج 3 و لوراک خرد مامت

 دنهاوخبم نوت ۱م اقمزا وهدیک

 فوق وم ار قواد سس همادا هک

 تربا رودرایپجروج .دلنلا اش

 یزاب علف تا رد 2 و

 : تنکسه

 ملسف ماز اهیاومآ رت و رپهد 4

 دیث امرفهجوت . درادن ندش ریپلابخ یوسنا رفدادعتسا ابنادرگ راک دی دج

 ار وا روطچ «سالگ اد رک » هک

 تعه مالیف رد 3م ۱ "دس ومسههن اهمشاع

 روحم ی جاست ۱ تا «ربورود)

 رد وا سوت و گو وک كلي ات

 رودهیلقن طن اسوهب یو 4الع و نهش
 هم هامرد رور

 یاهین ایمک زا اهملیفنیا9
 فک دو رد ایق هدش جراخ هراد ۳

 متنق لاسفررخ هشیپیلغ . دن نه

 )و 4 اس هه ات دا نو و و

 :دش دها وخ مامت 3۱ اههمک د تا ال ملسف نو شید

 : لاسروین وب
 "۲۳۱6 ۴1۲26 زن رب یر طب
 ۶ لاوناو ست وپ زن و

 رویا لرپ

 دوب رد ورویا زا یرگید ید اوریا

 .دومن تف ای رد یزیاوج ودرک تک ریش

۴ 
 یملیف رد یزابب نونک امه یل ایرب

 دولک ناژو ودرا ریژین

 «تبوخ بوس» مانی دن راد لاتعشا

 ۱ زا و و ی حرطهب ملیفنیا

 ( نروییهیردا - تنارگ یراک) 0 ۱. ِ» ی

 ۴:۰ شم ناو و ۱ ۳ سس

 - کگنیشاک شیپ ) 19 ۱
 ( نمور نوویا

 51 312014 هایسبساشش

 ۴اد یفروم یدآ ) 0۲ووو

 ( ایرود
 سیب هربنج گدره یه

0 23 15 ۳818 ۸0 

 طوسسات :یاهیامرعت اه ی )

 یدآ) ٩۳0770077۲ لثئود

 ) ار فا کد نیف و و

 : رث راو
 1820 ۳1۳8260۳ هدرمدیص

1 



 (ندل املراک - سیویدتب )
 ۲۳6 6۳691 ۳96۵۴ رزبداژت
 (نومل تا وصف

 ۷/9۵۳۷ , ۱۷2۲ یرم:یرم

 ( توس راپم زدل وند ریبد)

 کنی رپسا مل اب رد لیطعت

۷۵۵12-060 5۳0۳11۳2 ۳9100 

 (یتویعسا ین اک وه انادنکورت)

 تربار) ۴2۳0920 وهایه
 1 ست راما نا _ماچیم

 لانشان رتنینکبرما

 (دن رابیسک رز فضل اشرد سل و

 تب لا تلج ۱ وجگنج جسمی

 و
 یلج آ ییپ )لدیفسناگ درد یتشذ

 (ماد رپ دن ومدا تا

 (نولاوا یکنارف

 تم فول راک سی رود ( تشح و

 تنا رگ یراک

 شدت 4تا نامشجاب (یدرم

 ( دن ای ر)

 (یناچنول
 : زتسیت را دیالا

 ۱ نیش ها تایم تلاسفا رتعا

 ) ده دنیل ما ی ین وا

 آوار ) موکحم راهچج

 (نم و ترا وقتا

 -نوهل اک یرور) هحلساباقع

 ( نورهاک دار

 : زتسیت را دنیان وب

 -شیربلوی)ایشآ زا رارف
 (كرامدی ود اچیر

 تا روت هدش هدیدزد تاعاس

 ) گی ۳ نا -د را ویه

 توصا وفا و )ناتو | تن اطتش

 ( سیریک اچجرج

 ۱ ار اه ملیق وا طاق

 ید یاه رازاب هر | دمت ه اشک

 ناحاص و هدشهدآ :شب مت راب كلي

 شب یا رب یتمس و اه وی دوتسا

 نیا هه صیحشد نا ددحم

 [ نارک ازونههک )را نسسویلوج
 )۱ مد | هدب دن نا ريا رد ارنآ لوا

 دلیف رپ اک دیوید_(نیلفلورا) میک
 تچوک یاهنز - (رومیرابلث ویل )
 ی اهسا وا تن است شا تار

 هف رخ ( فلک تل ان ور) رهش ود زا

 - (زنومیسنیج نوت ربدراچیر)

 ب نیو ی )ز هتلسا اب عادق

 لتفكي سدرد - ( نسداه كار

 ه رجمپ ( نیل كمیل رش : گاکچیه)

 سی رگ ترا وتسا رمیج) طایحهب ور
 تست | تییه قاب هک کد رس | نیل

 ( یدیس رود - ترا وعسا نت رز

 ..۰(نروییهیرد!) حلص و گنج

 نادنمقالعهک تسهلامتحانیارپ اب

 هدنیآ ۸ اتش ود ی رد راث آ نیا

 ملیف نیا ندیدب نامدوخ روشک رد
 . دن وش لیان اه

 هسنارفو ایل اتیا یدوزب 9
 ی هد راکب تسفا اک نتشه

 هن وگچ» مساب دش دنهاوخ یبلاج

 و تسد رد ار یرعخد ناوتیم

 ملبق نا تالار رو تعاسراهچ و

 یعرفناتساد دنچ اب تمسو دنچ زا

 تمسق راهچ ایوگ ) دوش یه.لنکشت

 تا و لا اینه یه وا فشات

 طوپ رم ناتساد ۰ درذگ یع روشک

 تمسقو «نسادلوژ» ار اکی رمآ هب

  یلچین وم ویرام » ار نت اس اتکا

 . تخاس دهاوخ

 | سیا رپ تنسنیو) تشح و رپ رصق

 زا « نارگید زا رتشیب هک تسا یناکشیپ رنه زا یکی «نوا ود-نل [»

 هک یناسک اب « نم » : دیوگیم وا دوخ .دنک یم تفایرد همان دوخ نا رادتسود

 باوج اههمان همه هتملا و مراد یبوخ راتفر هشیهه «دنسب وئیم همان ما رب

 یث اهن زب زین و دن ونیم نی ریش یلیخ یاههمان هک یئاهول وچوک رتخد»د :مهدیم

 نیا زا یملاج تارطاخ .دنتسرفیم مدا رب هن اقشاع زادگ و زوسرپ یاههمان

 یتاه همان رابکب زور هسره , تاب زلب زا یرتخد هتشذآ لاس :مراد اههمان

 میا رب و هدی رب اههمان زور زا ارم یاهسکععو تشونیم ها ریب ودب و شحف ابارس

 (یدشهشیپ رنه روطچ .هزاورد لثم ناهدنیااب رخآ» .دیسرییمو اتس رذیم

 ؛تشونیم ای و
 بدا اب شاههمان همه «نم اما (!یک رشت اهزور نیمه مراودیمار

 كرتخد.مدرکیم وزرآ یبوخ رهوشو رتهب یگ دن ز شیارب ومدادیم باوج مامت
 یلادین رکم رخآ !یراذگب ترس داشک هالک كي هک تسوخ» : تشو زاد

 مک مک هک مداد واب هب اتسود یاهباوج نم ردقت ۲ همهنیاا .«!یتشز ردقچ هک
 هشیپ رنهقشاع یکلفط !دتسرفیممیا رب هن اقشاع یاههمان الاح و دم فطل رسرب

 اهیضعب .دسریم نم یارب همان اتهءهات ۲۵۰ ابی رقآ زورره !تسا هدش یتشز

 «سیوسزا یکچوک كل رتخد الثم !بی رغو بیجع یایاده :دنتسرفیم هیده یتح

 هن او رب اتتشه هتفه ره .دنلهزا یرگید رتخد .دتس رفیم یکسورع میارد هامره

 رس .دتتسرفیم ار نیاژ یادی ز یاهیشاق ءنیاژ زا یرسپ .دتسرفیم ما رب



 ط

۳ ۳
 

ر
ی
ن
 

 ر

 یی ۳ ظ

 و-[ یدن وم

 ۳ راک

 ام
 ۹ تبا

 مایلب

ِ 
 لا
۱ 

 نادر

4 

 اپ
 ر

۲ 

 رو ۱ 2 1
 متسا )لو

2 

 - ( رمیت 2

 لوصحم -پروتدرا

 ی
 گ

1 
 و حج

 تب
 ای

 سام و

 :ب و) تن

 : وداگ و

 روتکیو )
 ( تروک

 ربامن



 رس رپ ههک احمهسلجکكي رد تسدرب زلیک و( لواپ مایلی و )رمیتالویتسا( ۱
 ناونم هکار (سامال ودن رف) «یدب وما رروتکی ء)دوخ لک وهدوشیم قفوما دص و

 .دزاسا رمم هدراو تاماهتا زا دراد ترهش فورعم رتسکن ا؟ كلی

 روضح هسلج نیا رد زی «ویتسا» یابی ز رتخد کرمیت ال نیج» (۳
 هسلج نیمه رد .. .دنک یم نیسحل شاه | داتسا عاف ۵ رطاخب ار شردب و د راد

 .دن وشیم یفرعم رگیدکی  راب نیل وا یارب روتکیوو نیج

 و وا شیوخ لیک و زا رتشبب رکشآ یارب «یدن ومار روتکیو» (۳
 روتکی و «نیج>هک تساجنبا رد «دنک یم توعد یللجم نا روتسر هبار شرتخد

 .دب ابیم باذدج تخس یدرم دراد هک ید ترهش مغریلع ار

 دن را دیک اتنک تاقالبب ردهک یا زنمو تللم هد شرتخد و ویتسا )۴

 .دوشیما دیپ دودح نآ رد یاه اهبهب روتکی وی دع زوردنچ ... دن درگ ی م رب

 یراکشآ تاقر لوا نامه زا «نیج» دزمان (كن ای تکیگ) «سیر» و وا نیب
 .د ریگیم رذ

 تیحاصم زا ندش رادروخرب نایرج رد و «روتعیو» رانک رد (۵
 ودن ۲ ...دنک یم شوما رف هداد واد هک ار یئاههدعووووخ دزمان «نیج» وا

 .دنن | رذگ ی م رگیدکب ترواجم ردار تاقوا رتشیپ

 ینیشت آ و دیدش قشع تروص روتکیو هب نیج هقالع هتفر هتفر ٩(

 هج وتمنیج ردب .تسی نآ لرتنک هب رداق ناوچ رتخد هک درگ ی م دوخب ار

 دب اش رب یم رگب د یقالیب هب دوخاب یدنچ یارب ار شرتخد هدش هتکن نیا

 .دنک شوماآ رف ار شیوخ قشع

 سح نیجو دشخبیم سوکعم ریثات «روتکیو» زا یرود یلو... ۷
 هجوت نودب ور نیا زا ...دنک لمحت دناوت یمن اروا یئادج ًاعقاو دنکیم

 مرگ شوغآ هک یئاج « دنک یم تمیزع هل روب وین هب شردب یاهتفل اخم هب

 .دشک یم ار وا راظنن | (روتکی و»

 زا ار شرتخد هتساوتن هدرک هچره هک «نیج» ردپ «ویتسا» (۸

 عن ام نیآ یرگبید وحس دٍ [ یم رب ددصرد هراد هاگن رود هق اسدب درم نیا

 ارروتکیو هدن ورپ روظنم نیاب .دزاس رود :«نیج» یتخبشوخ هار رس زا ار

 دزاسیم اوعد هماقاآشیاهراک یالخو وا هیلعرب رابنیا و دنکیم حاتتفا زاب
 هتفشآ رب تخس ار شاراکهبت هتسد ورادو روتکیو عوضوم نبا ٩

 ناوجرتخد مشچ لباقم رد روتکیو ویتسااب دروخرب نیلوا رد ۰ دزاسیم

 .دزاسیم بورصم تدش ار وآ ردب

 لوبقار روتکیو ووج و یعقاو تیهام دناوتیمن زونه «نیج» ۰
 نامهاب دنکیم ضا رتعا شایرگ یشحو رطاخب روتکب و هب هک یماگنه .دنک

 : یدوجوم هچاب هک دمهفیم یتسا رب رابنیاو دوشیم ورب ور هدرپ یب تن وشخ
 ۰ ۵ راد راک ورس

 تسود راو هناوید عضو.نآب شیپ یدنچ اتهک یدرم زا نیج (۲

 مبب هک روتکی و ناتسدمه اهزور نیمه زا یکیرد .. دوشیم ادج تشادیم

 ناب ایخردار وادوش شاقزیپ نان یراکهمت رارساوا ندش ریگتسداب دن راد

 . دز كند یبم هل ولکب صلیب ومودآ لر تشپ

 نآوج رتخد رب یسوباک نوچهک باهتلارپ یارجام نیا نایای رد
 تسو دنانچمها ر وآ تدم نیا مامت رد هک « سس و د زن <نیج») «تسا هتشلع

 ۰ دد رگ ی م زاب هتشا فیم

۳ 
 ت

 یار »)

( ۹ 
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 بم موم

 ]۳ ؛یینممع تجصعب تج رس سو و فا 3 سپس 13

 ده
۹۹ ۳ 9 39۹ ۳۹ 

 « هدیشک ینیب .هایس نامشچ

 و دن :ناتشکنآ و زاد همین یاهبل

 نآ زامرف شوخ یاهنخان و فرا
 هشیپ نه كلي دينک یه کف ؟تسیک

 نیگنا سوه یلیخ هک تسا دیدج
 هتسهآ و هدیشک زا ردباوختخ:یور

 الا نمنوه ؟دشک یم قاکتمس دن

 دوح نابقا رطا هر ۱ ر اهسکع مرا

 یمک .دیدنبب طرش و دنهدب ناشن

 هرهخ نیا اس تیشانفا هات ری

 « میطک نیفوسعه راهش 4 سا
 شک 5 فهرک اد ناتیاهرکف بوخ

 تایصوصخ دی هتخانشنبوخ زونه

 میئوگیم ناتیارب ار وازایرگید
 تسو شر یو نامه دوجوم نیا

 بلقهک تسا ی ادلاتیا هوهسرا وه و

 و«ورهرفایرامانآ» و زرعنی ویلش

 هبار (میداو) «كگ ی بیورتساتن[»

 ناشیاب در باوج و هدروآ ردشیت
 ی یاهقس> ره ناف سان هواق

 وهدن ای رگ وهدن ادنخآ رامشاهراپ هک

 یمعكي وا .تسساشا وه نیسحت هد

 مکحم وهدنیب رف وناشخ ردتسصحش زا

 تقیقح رد نالا و هدش هتسخ دوخ

 یگعسخ عفرتوتاصعا د دم لونکم

 « یزیرونید » داهنشیپ .تسا

 ۱۸4>فص امت ه اعم

 دور اه الوع ۳للف رو تک وش

 سفالی یک یا یک هلوتک

 دح زا نت نوا او یاهرعاش

 لفاحمردوتسا نردم و یکشنشور

 اتش درایو
 تي ندیک هال کارب ووشخ وقن زا

 ناوج فا 4 تق ایل سیب ناوج

 هیافتسا( دراعاییدا ی یتخارا

 : دنکیم

 هف اف جرات | رواهکنیا ی

 ای عاهت تا اس زا و 39 رد

 ,دتش یهو رد اتو نا وا رفتمحز

 طایخ رومیرگ ,رگشیارآ حبص ره
 راک وا یور روکسن اسم یانتضته و

 تیم )و
 شا هل ان و ها راب نه نم وا

 :هک دوشم 8

 اهنز متکیم بست اعفاو د

 هزم مساب هک اعوراج بوچ نیا اب
 روطچدننک یمورف مشچ رد یعونصم

 45 نش مولعمشپ ۱ ؟ دلننیمد دم | وت یم

 یاهنخان نیا (!دنتسین نزاعقا وناشیا

 ارمحور سوب اک كي لثم یعونصم
 جک نیا اب راکیس تي دروخیم

 شک شزوتا و لابخ ابمن ۳و اهلبب

 تلتعس ۹45 تو تم سس هو تل اوت

 دمجنه نعور هفرو تي | ب یبل اق

 لییزلل تو سل ِح

 «:تسأا هدیبسچ مت روص ی وز یارب و رب ات اقا نادرگ راک

 تفک ها یزوردتد وگیمنادن ر

 دراد تمحز )یی مرگ نوچ هک

 هی درو رعد هان
 دوریمهناخ هد هفایق نیمهابیو و

 دد رگسهیسد ادرف و 1 وبق همه .
 سب فا رفت اه ادیکراما رک
 ها ات یزاد تلف ناعاس زا

 شاهن ادیم سشابل وتسف زشت روت

 تا و سه سیس و درا نتب ار
 ویدوتسازاهتشا رفاندرگ اب وهدیشک

 ۱5 یا ایا قیقحت ۰ تفد نوریم

 یئایل اتیاناناوجناب ایخردلوازور
 یتمدخ دندوب هتخانشن اروآ هک

 ۶ یتتف هندقن اهدرگ تاعماب اس

 وا. دن هرلاتش نر سوه دراد رمع

 یضعب تسین دپهک درادهدیقع نوا

 و هه کا و کیف نایاقآ زا

 یاجب ادخ کش و دننک ناحعما

 اعقاو ندوبنز هک دنمهفب و دنرآ

 | :تسما یدشق وا
 اف یه ار رع نیا انیق

 دب |هتخ انش سا هارو «اهلوغ»

 هشیپ ره «نامساک ویروتیو» وا

 بس اش تویحم و فورعه

 یوتالپ رددن ومهنیس راگن ربخ
 فسا و وا زا گراد یضلنف

 ص وصخب اهن زدینک یمروصت-

 ۳۱ و ۱ 5 ما

 داب دناهدوتس ارناتیگنادرم

 زدند او هر |تسییع نوق ۱

 دم بتاوجدرسن وخ وا و

 تیم ریکلقاع یلیح

 )دنا جا دما انولتم اهنزیلو

 راد تنش و یلوحت و نینغعن

 9:دجب هفایف نیا ناز اسپ هجب

 ۱ دیایب ناششوخ

 ۳۳ پ

 ؛دراک ایدولآ )ه
 تسود رتشی نم: دب وکیم

 ) رتک تای ناونه هک

 > هیات منام اه رطاخ

 رم لعنم قشع ههل | تب

 ۱ ور وم
 ارمملیف عتوم هی

 ۱ نیب لته» ملی زا ی هنعص

 وکسا ین وتن آ ناد رگ اک

 دزشوگ رولیت تبازبلا

 ۰ نیح رو دشاب بظاوم هک

 تر اب یقشع ق اههنحرص

 ۱ قروشت رام نا رث

 م ( بوهب اب رو ْوَج
 5 رکید تفوجیه نم»

 «.. مرسیکب نز مراد
 !۵ن زهک تس اهت دمدیب (دیم



 نت

: ۲ 2 
 ید هو لو احم مک 4 و 45 , و ربجع هرص 2 ۶ ۰ ۰

 ا ۳
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 1 ور وم 9 وایمهک دوبند ! ده او سواد

 ۵۵ یرف یم 9 ید 3 هنر
 ته

 و ۵و هد هک و تب ۳  ی هسنا رُف روهشم

 ی رسءهب و - 9 گ قالطدعپ « د ود مددا وهژورنزادتبا

 2 تب تم ۳ ( مک ك ارت درد نداودم أ رود راشگلاژ

2 

 و دد 3 و تک گو ی رداقفتم ودنیآهک د وب ؟دورم

 دعد . ها ردتقشح تز وصعحد ی من | یراد

 3 ی حب رش تفیفح هه ی رفیماس ۳ بام

1 
۱ 

 نت اس اپ تک ویا نشو و هی راش | ژقاط شاهحرتن هک

 اضف رب ۳۹ 3 ناتسلک و ا هر ۳

 مهاد غم : م) ورد ومود نلیفو یماسهک دشررهم

 ات اه کیک اهرم اب ام

 ار ب . ب ی نیمود یارب ۰ ۴ هک دوب
 5 و ملیف ردلوا راد درک زا مایق ارتکاب

 هب راش گكاژا اب یوملیفنیارد ۲. .اهن 3 تلف » مانپ

 زایوریپ هبو دوب یزابمه تیژپرب قباسرهوش

 یحابص دنچو دزرف ارلاژ , تیژیرب دوخهویش

 یررض تیژیرب هبهیضق نیاهتبلا ۰ دربسب وا اب
 تشادن یراک هی راش در ۳ گیدوانوچدروایندراو

 یرفیماستسا یطخردوامفانمامیقتسم رابنیا اما

 اتو اههنعط و تامیالم ۳ وا رط خر 4 و وحم

 ۳۹ ۰. 1 و ۶ ۰

 شوغا هبو دی ایمردب شکنچزا یناسا هب هدپ

 الوصاار ناله ا لقب  تفب دف انته ۰ م می

 اقا تید تفشذ هک بظ اهآ- درو اسم تاب

 وتسدهک دود اجنیا .درمشهراچیب و ریقحنآ وتن نمشد

 .دش نلیم یاهراک بظاوم و درک عمجار دوخیاپ

 سیلگنا رد ووت ومودنلیمیاهتیقفوم رخا وانیا

 اما قوم درب هل رب تعسار بت ۶ تب اه او

 وه توطت هدیه یی او شا

 دنابحف یا اتح را یه ار اس ی
 اقیاس اه. هک یسک لا ۷: ۱ریخا ووتوموونلیف
 اهنزوو «زاوآ هن ناوخ هزاوآ» و مغرب مالس رد

 ورغالارووخ .هدرک قرفمیاهدید «دن رادن تقاط

 شیپلاس نیدنچزا هوالعپ تسا هتخاس كيتنامر

 دشکیمدوخ فرطباروآهسوسو كيب هشمه لاحبات

 و اتو هو را و ی و نا

 فلس«م.م» زاار دوخ تاک رحو [اهتسژ و 1

 جو مهار وا د !دهقالع یلیخ.دنک ی دیلقت وب
 تک

 ۰ ۱ 5 ۳ ۲ و ۰ ِ ۰

 ی و ۲۴۰ ۳: .:متص به واپ ار بقل

 ۳ سل 1 5 نیلوا رد و ی ] نسقذ هزات و

 دع واکس بان یار هک رک ۸٩ تفت ها و

 5 دن ر صحخش جو بک تي د زد ندوبر یععد دوح و

 یر درب ذ ته هد رد لصاح .وبف وت برات

 یاد یپملیف میخ زا سپ زور یهود نیا .تسایگ د رد
 ۰ 9 3 2 نم _س مع

 ( دیفم تاحب یفت هعیلا ) حب رفت و نر یو مهاب
 سس

 ت ۱ ۳ 5
۰ 

 هک یزیچ و دندرگیمرب بش یاهدمین و دن وریم

 ات با ۳ تا ی زد وجوتسن ح رطم نا | رپالاصا

 9 تسدید رد افشا یم و ات تد نی رد ها

 ۳ ۳ هک دود بلد اپ و تس.د ۳ ست

 .د و دهآ وخ 42

 (و دن و د نلبم) يه

 تار یکم( : باب برج ۵, ۳ ۱ 1 ۱ 8

 نیل رم »ر زادیلقت اب

 ( قباس م.ع ) ورت وم
 امنیس رد اروا یاج
 درو! تیبا و

 تست 0 واز زشت

 حسب سس
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 را روز - قم دکل ۹

 سرب و امور پ:یسپ سس سیب

 واهاگن هدنهد رجز ییآ وکس رد

 تشاد توکس نیا . دئ ام هریخ نمد

 نامهاب «یند» هک دشيم ریذپ ان لمحت

 زا رت قیفد و رتدرس یلو مارآ نحل

 .نک رارکت رگید هعفد كلي-

 : متفگ

 ار یدرم بش د منک یم نامگ

 .ماهتشک

 نیا ؟ هچ ینعب یذنک ی م نامگ

 كش شرد مدآ هک تسیل یعوضوم
 ؟هن اب یاهتشک .دش اب هتشا د

 .د رک یمن راک بوج مس وحس

 .مل ادیمن تسرد صدوب كنم

 ؟دوبیک مدآنیا بوخ_

 .مب | دییم

 ؟داتفا قافتا نیا اجک

 .م ادیمت

 ار یک یی ادیمن وآ نس

 نتشک لصا روویاهتشک اجک «یاهتشک

 یاهف رح زا رس نم .. .ک را و کش مه

 . مروآیمن ردوت

 .۰.مروآیمن ردرس مه مدوخ
 دیاش.منک فی رعت تیارب لوا زا راذکی

 .میوکیم هچ نم یمهفب
 .نک فد رمت-

 : متفگ نم... دوب كشخ شنحل

 . تسیلن لصفم هایز عوضوم -

 نممیا و هدزاب تعاس دودحرد بشید

 مدو رظتنم «مدوب داتسیا ناب ایخ رس

 فرط نآ مورب دنوش در اهلیبموتا
 دیسر ها رزا یدرم مدد هک ناب ایخ

 وا نم . درک كيلعو مالس نماب و

 چیه. متخ انشیم هف ایه طقف رودا رود

 انش۲ مه اب اجک و تسیک مناديمت
 كياروا هک وب مداب طقف «میاهدش

 ار شکچوک مسا و ماهدید یئاج
 . دوب « وچ ز) هک متشاد رطاخب

 مد درک لد درد مه اب یردق هداتس!

 یتحارات و یراکید عضو زا نم و

 وا و مدرک فیرعت وا یارب مدوخ

 یساجهب میورب مهاب درک داهنشیپ
 یتحارا لاح نیا زا ارم یردق هک

 لثمو مدرک لوبق نمو دروایب نوربپ
 .منق ر شل اب د هل اسوگ

 جحصا وونور یلیخ ار اجنب | ات

 یی امت راپ[هب یوخاب ارموا .مراهدایپ

 اب رب یلصفم یی راپ اجت ۲ رد هک درب

 و مدرکن هچ و . دون

 هکنیا لثم .توب رهش یاجک نامت راپآ

 .دون تذک راول وب یاعف رط یتاج كلي

 ار یسک چیه نم اهنامهم نیب رد

 وییف رعم تمح ز مه (وج» و منخ اش یم)

 یاهمدآ .دادن شدوخب ار اهراکنیا

 ی راک یسک اب یسک .دن وب یصاخبیجع
 ۰ دن دیش وج یم مه اب همه تا دن

 مدیمعفت

 تسا هدیرغ یک تشادن یراک یسک

 درا وا3هزات یاهمدآ بت رمو انش۲ یک

 دن دوب هدمآ البقهک یناسک و دن دشیم

 لحم كب رتشیب اجنیا رظند .دنتف ریم

 هئاک و ناروتسر لثم یئاج ؛ یمومع

 تک رشیا رد مد[ هک یاد اخات دمایم

 یحاصاب ی انشآ دب اب ین امهم کلی رد

 ید« زا دعب , دشاب هتشاد هناخ

 اهنت اج» ۲ ا رمو تّف ریاهن اه ب «وج)»

 .تشا ذگ

 نهذردزیچ همه دعب اجنیا زا

 و دود تقوربد ۰ ۵ وشیم شوشغعم ن»

 ات دنچ ۰ دن وب هتفر اهن امهم رتشیب

 دادیمطیحم هب یمک رون كچوک غارچ
 ودن دو هداتفا ادص و رسزا اهن امهم و

 اجت ۲ رد دن د رک یم وگتفگ هم زم ز4ب

 هن اچهب یدیفس مخز یاجهک دوب یدرم

 یتدم زا درم نیا هکنیا لثم «تشا ۵

 رظنب روطنیا«دوب نمبقا رمو هج وتملبق
 اهن زا یتدم لاح رهب . دیسریم

 شیپ وا هک دوب هتشذگن نم ندنام

 زاهک یرصتخم یوگتفگ زا دعب و دمآ

 یزیچ كينم مرادن دایب چیه نآ

۳ 

 ار تمسق نیا مدیشکیم تل اجخ
 «یند» هاگن یل و منک نایب تحا رصاب

 هدشهتخود نم مامت یتقداب نانچمه

 :دیسرب دید ارم ثکم یتقو دوب

 ..۰ دادی زیج تي وب .بوخ-

 .تسا ود مدرک لایخ لوا نم -

 اهزیچ روجنیا زاو دردرسعف ر یا رب
 م رادهگن فاص ار متسشتشگل اتفگ نمد

 كچوک هتسب ذغاک كي یوت زادهب و
 .. .تخي ر نم نخان یور یدبیتس درگ

 ومدن اوخ وا مشچردار لاوئس
 .: متخادا ریزب ار مهاگن

 . دون نیئاک و ک

 !روعشیب قمحا -

 دی دش یمشخ و یجحلت شنحل رد

 نسب ز زا ار مه اکن

 شا یب ایصع

 دود هتفهب

 نامشج رد و متشا۵ رد

 :متخ دن |

 هصغو رکلد مدو تحارا سس

 ...مدوب راد

 شرهاوخ رهوشو رها وخ راب رس .دشاد

 هظحل دنچ یا رد متسا وخیم ,... دشاب

 شوما رف ار ماهصع و مع هدش هک مه

 .. مک

 راکیبهام نیدنچ مدآ

 :تفگ هتفش [ رب ودنت نحل نامهای

 .., قمحا نک نشو

 شل وپنم «نک رامرهزیتساوخ ردق ره
 رگا یل و « مهدیم مدوخ بیجزا ار
 یعنعل درک نیاب رکبد هعف و کاب موذش

 بو رشد

 .منک یمتاهفخ یاهدز تسد

 هعذد مادک ! کید هعفد کی .

 كي نیمه د وشد تسی اب یم هچ ره ؟رگبد

 ... دود هتشذگ راک زا راک وهدش راب

 شاآرب یرتشبب تع رساب ار بلطهبش

 : مد رک فب رم]

 رد هچ ره هک تسه مداب دجب ...-

 هریغو یل دنص وزیمزا دوب یاطانآ

 رانا لت هجنگ نآ رد یولج ار همه

 مدای چیه..۰مدز نوریب ردزاو مدرک
 ارمدوخ یهار هچزا و روطچ تسیئ
 .مدک اس ره) اخ

 , دن زب یفرح هک نآ زا لبق

 شیون ازیورراب دنچ | ردوخ تسدفک

 هاگن دعب داد تک رح نییاب و الاب

 دو هتفاب زابیداع تلاح هکار یوخ

 : تح و ۵ نمد

 « دون یزیچ هک اهنیا بوخ _
 یتنعل یاهدرگ نیااب شغامد سک ره
 . دنیب یم اهیاوخ نیمه زا دش انشآ

 صوع منفگ ی م نالا مد ون کا مه نم

 كل و رتم رابنا نالفیوت دسج ات ششیکب

 ردقنیا نیمه یارب وت ...ماهدرک لاچ
 ؟ یدوب تحارا

 ودیش وج نم دوج و رد خلت یمشخ
 : دمآ ال اب

 تي یار و نیمه یارن .فلب -

 رد دسج هک یاهجنگ دیلک :رگب د زیچ

 نون نم دیلک هتسدهب زورما تسا نآ

 نم نها ریپ یور لوتقم نوخ هکل و

 .نک اشامت ءایب ات

 ومد رک ترب شف رط ار نهآ رب
 یولج هدروآ رد هقلح زا ار در
 .متخادن | شب اب

 ف رحهک يا كم نت اصت شا ه رهچ

 ار دوسخ فوخم و لاک ریث ال نم

 تشادرب ار دیلک لوا .تسا هدیشحب

 مولعم . درک وروریز یتدمار نآو
 دح وتم شساوح هجا 1 زا شیب دوب

 ه زات و تسا رجا۵ فوطعم دشاب دیلک

 شنهذ رو یدج روطب ا رناد راد هزات

 ؛تشا ۵ ربا ر نهآ ریپ دعد ...دنک یم رو رم

 یور رابدنج تشگن اکک ول اب و درک زاد

 4۳ دو یسک لثم شنل ۰ دیشک نآ

 وتشبل ۸ تسخت ییمط اخم هج وتم شسا وح

 :نمات تک شدوخیا رب

 «تسا د راک مخ ززآ نوجخ نیا

 , دهدیمن یزب را وخ یروطنیا هل ولگ

 ...بوخ«وت نها ریپیور روطنیا ینعب
 های دراک ثكي زا یزیچ وت

 ناب رج مامآ ر نهک تسیل تدای .ی راد

 ..؟یشاب هتف رگ تسود ردید راک بشید
 ؟یاهتشگ بوخا راهاجنیا منم یتسا ر

 ا رلتف تل ۲ نم ی وکیم ینعی

 ٩ ماهدروآ دوخ اب مه

 نت رب هزرل عوضومه نیا رکف

 1 تفگ یا د ... تخاد نم

 ؟یاهدر وایت | ردیلک رگم «تسیل لب

 دیاش ء دش دنلب تخت یورزاآ

 لادن دقاطا رانک و هشوگ هعنبیا یارب

 .دوم راکنیاب یهو زا یلد ددرگب د راک

 ندش لش و تخت یورزا نتساخرب اب
 اه رنف و كشدنیب تق ونآ ات هک یمسج اه رذق
 هاتف ا نیمزرب دود یفخه و هدرک ربگ

 دشمخ «ی د» نیگنسوكشخ ی ادصاب
 تقفد دون یزیچ . تشادرب ارت [ و

 و هدیجبش همان زور ذغاک هکت تلب رد

 نوخهکل تل ر نامه همان زور نیا رب

 ا رهمان زور .دشیم هدیو هدش تلشخ

 ودنلب هتسداب دوب یثوقاچ «درک زاب
 راشفاد ناشهغبت هکیت اهن ] زا « راد نماص

 رسا رسهغیت ۰۰۰ درب یهنو ریب همجن تب

 .دوب نوخزا هدیشوپ
 وتشادرب وقاچزا مشچ «ین د»

 :دشنم هجوتم
 ؟یث وگی:هچ-

 هدن امتام .میوگن متسن | و یمهچ



 .مدادناکت رایتخای ار مرس .مووب

 تشا ذگیمد مملق ناب رص تدش

 مچ زن فرحتس رد

 هک تسد 1429 ۵ نیل وا نا ...نبآ

 جمبهنم دژ ایم وق اج نی اب ممشج نم

 چمه مه بشد هماهتشادن وقاجتف و

 مشابهنف رگ تسد رد وقاج مرادن ابن

 .ماهنشاذگ كشد رب زار ۲ تفوهچای و

 راکج ِ نک رواب 4 «نک رواب

 .وکن نمد نکن دی اب
 راکچهک مد وکب وتد لوا رادگد

 اجند [ زا هج وچیهد )۶9 و یک دب رز

 ردق [ادیا ... یورب یئاجب دیار

 ...دوش یشور عوصومات سس امر

 ردا روفاجو هروآ رد ی اهتسد

 رد نالا :تسیا ناب رج رهاظ-

 «نامشخاستاب رد « رهشنبا زاهش و تاب

 نامنخاس نبا قاطا كب زا یاهجنک رد

 تحت بشید هک تسا ناهنب ید رمدسج

 فشک دوزاب رند دسجنیا ...یاهنشک

 هک تسانیا مهمهتکن یعننم ۰ د وشیم

 سیلپ ندش ربخو دسج فثک زالبق

 , مينک ادیب 0 دو اب و و نم. ام

 هک ميهجف سیلب تل اخو زا لبق بد اب

 رگا و ., هاي یراکهانگ اعقاووت

 نبرتعچوک راظتت |یماتیشاب راکه اذنگ

 ۰ ۰ شاد ةتش | دد نیهرزا یمح ر وكمک

 منکن وتب از تلمک نیا من | وت یم طقو ند

 یعس هک رعد سیلی دوروزا لبق هک

 ملاوتب دیاش دوش ادیب دسچدب اش منک

 رگا هم. یاهتشکل ارواوت هک م رب یب

 باسحدس رب دسجد رت دوز سیلی تسد

 نیایاوتیم هجو چیه و تسا كاپ وت
 ۰*,ینکت بلس تودوخ زا | ردانگ

 وت اب قح دباش 9 میل [ دیه

 « ماهتشک مدآ اعقاو نم دیاش «دشاد

 .ما ادیمن
 ٩۶ تسه مه نکممو تسا نکممع

 «دردلیم» رطاخب العف ., یشاب هتشک

 تمک نیا مناوتیم تدووخ رطاخب و

 ارت نئارق همه هوجو اب هک منکن ار

 لامتحا نیا «من اد لتاژ دص رودص

 یشاب هتشکن مدآ وت دیاش هک مهددار

 ود زا یکی ندناسر توبآ هب یارب و

 ۲۰۱ ه>حفص اهن را

 زادنب :مچ رخم جیرلوو لنروک :رثا

 : دنک یبم یک دن ز ش رها وخ رهوش و رهاوخ ل زنه رد 4ک تسا ین اش رب و راکبب ناوج یمات

 تابب نتفر ؛ راد 42 لب بش عیاقوزا صوصحمهووح« یاهرطاخ دزبخیمرب نیکنس یباوخ زا هک حبص زورما

 و ساوح «عامد رد كیقس ید رگ تدیشک ال اد «هتسا | دمه ا روا تاج وک مسا طقد هک ید رم اب کس امعم سلجم

 تاب رات یاهت اد ابخ رو ننخب رگ و نتسا سا رهو لوه اب | ریاهچنگ رو و نتفاب هناکیب یقاطا زاد اردوخ «نذاد :تسد

 شیوخنهآ ریب رب نوخزا ییگرزب هکل و دوخ دیلک هتسد رد سانشان دیلک كتب زورما حمص یو ...زیگنا سا ره و

 دس ربهتسا سبلپ هاگ ۲ راک هک «ین د» وا رهاوخ رهوشود وشیم  ام شرهاوخ یلو دنک يم رارف دصق ...دب اب یم

 !ماهتشک ار یدرم نم بشید : هک دنکیم فا رتعا وا د زن یمات و

 یلادیم ...منک شالت لامتحانیا هبنج

 لتافرد یدیدرت نیرتکچوک سیلب هک

 .درک ده | و و ندوب

 ۰. ید مرگشتم : متفگ بل ریز

 . م رکشتم

 ندآ زا.درکد ی ادعا نم رکشت هب

 ۵۱.۴ ۱ راک تب وا رگید دعس هظحل

 تجوک دادم تاب و تکاب .دووب

 و تسها تخدبل .دروآ رد بیچ زا

 هتخادنا رگید یاب یور اراب تاب

 د وخ یتفک ران گفت ار تک اد

 هد یورش تعرساد نآ یوروتشاذگ

 قیفد و كشخ تااح ...درک. نیتشون

 راهچ رده نآاب ارم وا راو یاب و

 .درک هدزنشح و مدوب مدوخ قاطا را وب د

 ۳ رو
 ؟ید ینکیم یراد راکچ

 4هآدا نتشول هس رگبد هظحل تب

 : دادنم تسدب ار هتشون ده و داد

 حرطنه راک هب عورش زا لبق.
 هم زب ریم ار مت ایلمع

 : دون دنشون دغاک یور

 «وج») -۱
 و رب هال ۲

 .دوب رباد یت راپ

 هاچ رورمخ زیاجک یدرم -۳

 .تشاد

 زا ك.بزوم هک یتاطا لحم ۴

 ,دشیع هدیسش ش را وب ۵

 دننش وا ندن ( وخ زانم دد ۵ یتف و

 :تفگ ماهدشغراف

 هجوتم ار عوصوم ما (لمب

 تایامع هلحرم ات راهچ نیا .ه اب یدش

 رههک تسا ربجت ز هقلح ات راهچ ؛تسام

 ....دنک یمیربه ر یرگیدب ا رام مادک

 ندش ادیب ینعب « وج ») ندرک ادیب
 دن دود هداد یت راب اجن ۲ رد4ه؟ یت رامع

 هک ید ر«ندش [دبز ینعب لحم نی | ندشآ دید

 ینع درم نیا نتفایو تشاد مخز یاج
 شداهراوید هک قاطا نآ هب ندیسر

 یا هجنک قاطا ندآ رد تب

 هک یدرم دسج هجنگ نیا ردو تسه

 الاح بوخ ...یاهتشک وت الامتحا

 .تشا ذگ بیچجرد | ردادموهتشون

 ار رگبد یاه زیچ «مه و الاحر

 نهذ زا ار بشید هعقاو | زجا مامت

 هج وتمطقف و طقفا رتسا وح و نک جراخ

 زا لبق «وج» ...نک يوج» دوجو

 دز دز ا وخیم

 امن دبش ا رجام دراو وت ندز نیت ک وک

 زا تنشذ رد دیاب وا هرطاخ نیارب

 .دشاب رآ نشو ر یدعب یاهه رطاخ رباس

 ..دوبن یل ودوب یروطنیا«دی اب»
 : تفگ وا و متفگ ید هب ار نیمه

 وا هک دیآ یمن تدای چیهوت-
 ؟یاهدب دیک «یا۵دب ۵ اجک المق ار

 « الاصا « جیهد-

 عیوصو« نیا زا .بوخ رایس-
 وا اب ار وت یث:دشآ هقباس ید رذکیم

 رادید نیا زا دعب . مد ریگ یم هدزدن

 مه اه زیچ هچ .دشدج ده «نادایخ رد

 مم) ۳ هو رح تاب دبال ؟ دیتفک

 ؟4: .دب اهوز

 مو۲ هک دوی یمهم یاهفرحس

 یلیخیاهف رح یهرابهکت .دنامم شداب

 طقف...دوب هداتفا اب شب و ییل ومجم

 زا تفگ یزیجچ وا هک تسه مواب

 كب یوت مدآ ار زور مامت :لیبق نبا
 < ردج یارب مه ۲ نفر راک سفق تار

 .هتفه رد رالد هد زا اب

 ؟تسیچشراک یدیسریب وا زاوت -
 یروعط نما شودروخرب 4 -

 یحم الماک ار وا درکیم لایح هک دون

 فالخ متساوخ» نمو مراددابب و مسانش

 هتشذگ نیا زا ...مهدب ناش ار نیا

 رکف هک .متشاد یتحا ران ردق) 1 نم

 .مدوبد وا راک
 0 هک ییت دم مام ردس بوخ

 ۱ ر دما درج نیمه طو لر ۵ روا مه

 ؟ تشک

 زا شرکید یاهفرح یلو «4-

 د۲ هک تسا یط رب یاهزیچ نیا

 در و دیوگید یئاوه یروط نیمه
 هچس ؟یدر ۵ اره رتخ و نآ :الثم ؛ ۵ وش یه

 ش دوب طب ر یب هب یراک وت-
 تد اب وا یاهف رح زاهچ ره شاب هتشادن

 ؟دعب .بوخ ...وکد تسه

 ردوا هک یت اجت اب م) لیس رز دا

 . بوخ ء تفگ «وج») و تشاد رظ)

 . متفگ ی م هک ار یثاجن ۲ تساجنیا

 مادک زا مدو هدرکن هچ وت جبه نم

 مه نم و دش نامتخاس دراو (وج»

 روس اس[ترامع ...هک مدم ایمشل ابن د

 یل وال اب ميتف ریمیتسب اب یمام و تشاد

 . میورن روس اس۲ اد تشاذگب (وج)

 تی تب رس ی

 تک هک تنه م ۵ اب

 هدش هک مه عونت یارب راذگب-
 .میورب الات اههلب زا هعفقدکت

 دب ود اههلب زا هلجعاب دع و.

 .منق ر شل اما ۵ مهد نمو 2۷ اب

 تشک شی اه و« هو یتسد ید

 مامت هنفه رد رال ۵ هد زا ای رس

 وا لعش در اب ...سفق تار ت ار زور

 ۳ ادیب ت رابع ال و د نیا زا ار

 یدصرخم ۰ کا اد دنم راک تسا نکمم

 دنچ ره .دشاب تفاب رداب تخاد رب هشیک

 . دن ریگیم قوقح نیا زا رتشب ها ۲

 لوب رده ۲ تقوجیه مهنمو ...-

 ۱ دب 20 گر نو هک مدک ادیب راک و مس کلب اد ابهک ماهتشا دن
 . م وش انشا (هاجت ۲ (یجر»ر اب

 نیا زا اب هفاک کلب رادق ودنص-

 مه یشورفهب ذغا كل رحتم یاهنوگاو

 ار تباذغ و نوچ دشاب دن اوت یمن

 شورف طیب

 رد زور مامت
 دن امیمیفاد یی اه راک هچ رگب ۵. .. سفق

 «یاهدیدد اروا اهیرابهس نیا یو

 ورس ۵ اب ز یار اسهس 0 رخا وا نیاوآ

 نیازا یکی رادقودنص «یاهتشاد راک

 ... تسا نز مه امنیس

 ٩۵ و ومن اه

 هلماعم یراسمس كلب اب نم 4

 « ینس> مه نآ رادقودنص و متشاد

 .متخانشيم بوخ ار وا و دوب
 یمصع تک رج ار اف ناتشگن |

 :دی ودیم شیاهوم یالیراکشآ
 ینعم ترامبع نیا تسا نکمه-

 هتفگ یروطنیمه .دشاب هتشادد یصاخ

 رکف لامتحا نیاب دب ات ۳ یا بش ال

 تسد رده تسددیلک اهن نوچ میمک

 .مب راد

 دع و تخادن رب زرس هظحل دنچ

 : تشا ۵ را رس دنت سد رح اب 4۶3 دکد

 رد هد یتقو هک یتفگ نیم -

 ؟ درک هچ وج دیدیسر نامتخاس
 الابد اه هلب زا هلجع اب متفگ

 . لب و۵

 , 4 9تفک ٩

 مههعفدکب عونت یا رب هک تعک

 .منورب دابهلب زا هدش هک

 یاهلجع چیه نابایخ رد المق_

 هدادنناش هناخ نآ هب ندسر یارب

 مامت ان ٩ دوب

 نیز میس رس از بوت دم حس دن ۹ هی روح 5. 2 تم "رله ۵

 ا

 تا

 أ
 ی شی

ً 





 آب
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۱ 



 یسک ملاوع زا يلو دن اوخیم داصتقا ناتسلکب | رد «لامج»

 یارب) هن افساتمتسا لوغشم یاهتشر یبنچ تب هه تکلمم نیا رد هک

 هاب ز یاههلصاف اب هک وا لصفم یاههما ...تسا رودب تخس (شدوخ

 ار 6 تا یی اریا لب صل اخ یاه همان دس ریم ۱م یا رد بت رمات و

 یحوردن وی و تبحم و یدردمه یایوج .یناریا كي دیدش تیساسح

 2 انشآ اد و هم و یدرس نیمزرس رد

 طوب رمامنیس ه انثتسا روط وا هما كب نیاهک یئاجت ۲ زا

 تردابمن باجه هلجم نیا ناک دن اوخ یل امتحا هد افتسا یا رب داش یبم

 لامج لک 4 ار تراسج و یل وضف نیا 4« لامجح» مد را ودرما ...مل دزک

 ! دشخرد شد وخ

 ی
 ندرک عمج لحا نره یف | تیم

 زاو یصسیوهو اس و تمیت را یع
 متسید و ماهد وین [هراک روجنیا

 مد[ یاب نت یمنتعم تشدههق)

 و تکاب تکلمم نیا دا که

 راپتم ید اما 92 1 اهراک روج

 راد تا ناتو متسا وخ هدش هک مه

 را نه هب ار مدوح و مونب :عورد

 منک روج كلک وزودرا زه ؛مد نب رد

 ۳ سم مت هر اه تا

 و یئامنیس تیصخش اجنیا دنجره

 زامدرم روصت و تیبوبحمو ترهش

 « دوم نه رظن دروم هد رمه سا

 ۰ جنس ار نر گلد 45 متف وه نم

0 
 « ی رشد ی اهدق ) 9 ۳9

 و یتسه یچامنیس وت ) دزاسیم ار

 هک یفف نا ۰۰.(ینادبدیاپ اتدعاق

 نیا دیسر نمب عوضوم نیا یبخ

 یرگید موهفم می رب تفاثقک یهش

 نژنیااب ندنل رد ندوب :درک ادیپ

 نم تیدوج وم زا هک یفزر

 رگیدیفطل و یروش (تشادن نی

 یا وهوگ رچیاهرا وید و رد نیاهد

 3 تلاش یاهه رهچ اس اه و هعح

 نکف همه نیا اب

 مدآ تیم جات مدوحب ار وا ندد د

 دادیم سوسع

 ین افالتخاتلعب هک مدینشیمن رگا
 هدمآ شیپ هفق و ملی ۵-6ذ ناب رج رد

 ندنل رد هتفهود نت ای الی میک و

 تخنا رسا و راکسپ وهمان ند یب

 ار وا عف رکتعا میمصت ۱ الت, یه

 میمصد کت ار ی 9 . . ممسپ هب

 و یتفلج 5 و تسد مدآ كلی !نم

 شدوخ ی وت هک تک [أحیخ

 هرادا رک تك نت کرد هص رع

 تن لس ندا رد و ار

 یثاجب ار یهارچیه مدا هک بیرع احد | ۱ ] هک
 یتسد اب یه هم تا ۳ ۰۰۰۵ رپ یمن

 رد 45 نفر مدیدبم ار نر ها یه

 ندبدزا لعد ینالوطتدم نا یط

 ۲۴ دحبخص اهخیس ۵ ر اتس

 رانا ته روح 4تا رج

 وا دشنیه 3و بیس نی الوخیل ام

 یب یاهبش نآ رد واب عجار ردقن آ

 تدای) میدوبهد رک تبحصمهاب نایاپ
 مهم واندید طقفنم یاب .(تسه

 و اعوم و مشچ كگنر ندید «دوب
 شتاک رح یاشامت وش روص تسوپ

 زاجراخ : یداغ ی نستسم رد

 ژان وسرپ بلاقو نادرگ راک شرافس

 زا مش | اد نیچ چیه نه ۰ ملسف

 یلومسریب ناهجروهشم اون میک
 ا-عفرح یلیخ مدوخ روصت نزاب

 ی هد نهذرد لقاالمعثاد

 0 وا یاهمشچبپ كلی دنذ زا هک

 روطجهرخال اد هکشیآ رشد مدت نیم

 ر وجیلی اس و هچ ومدیسروآ رادیدب

 ما | تا یصفف ناسا هو
 هک یقشم و سرد یراتفرگ نیا اب

 هکشنیا بلطم هصالخ

 تن 7 5 هلحم ریخمتد ار مدوح

 مراد نم

 الرف راد نو تی اجتنیا / مدر أح

 5 اه یاحم اهم اه لا

 زا نمد یا ِد ) ۱ دن د وپ هتف رگ

 ۰ مس و وب هک دوب خرفا

 كلي نآ ونعب ترا و ناتسک اپنوچ

 مهف یسیلگنا تیعمج رپ تکلمم

 یخب رات تاحضوت یر تیذیاب

 تي تد وخر ایر اتو یهدب ِ اف ا رغجو

 هاب کت سوق تک اراک

 رور رد «!یناتسک اب نمخم ) .ک)

 زدتعاس نس توو لوا حبصد وع وه

 نص أح رشسج رود لر لته ۳۳

 یعوور ار نفر یاوک .دنق تب فش
 راد هل اند و دیدش یاهتمالم هید

 رعب تعوو هد اه نقب ار ةاتسا

 یاتمهخآ مه وتو هلع تحت .نرق

 راگن یخ زا درو نر 9-۰4 رفتم

 رادید-دندوپاحن آ راگن ربخریغ و

 عمج روضح رد توبحم نز زا
 یاهراج یلد دراذت یفطل نادنچ

 مناخ یتاعوبطم هدنیامن ۰۰۰ دوبن

 همه تداعلا بسح دیاش - گاوون

 -اههشیپ نه یت اعوبطمی اههدنن امز



 درفم تا دن زادعب یاهقبقد تسید

 نو یق ی اس ال اب هقبط یاههلپ زا

 شرود هظحل كي رد دومرفلالجا

 مهرب و مه رد . دش هایس مدآ زا

 مور رهام
 شاهلک و ستقوهچلاوون «دوشیم

 از کا ...دوشیم ادیپ

 دعبو دندرک | رناشیاهلاوئس بوخ

 : تحب رهمه تسدیور اد اد بآ

 زورما « اقفر دیشخب یم

 هیحاصم یا رب كا و ون سبم لاح

 تب یارب دشاب ... تسین دعاسم

 ؟بوخ.رگید زور

 ی س دوب ضارعا

 ی

 اب ۱ د هلپ زا 5۳ تشد رف 3 دود

 ناب هایععا 2 و 4 گیس و سس

 ی دروخس رد ار عمج و تفر

 ننااخاظ .تشاذگ یقاپ ناشدوخ

 نیا هک دونت ناشلما هد تعامح

 هسود نوچ دندینشیم ار باوج

 دن دیل ولدودحنآ رد رگیدی |هقمقد

 نت یور ار نام دعءعب و

 مدنام نم طقف .دنتفر و دنشاذگ

 حد لاح رهب ۰ رور نا هتک

 مد وب هذنمآ و مدنسرمن هدکشن ادد

 .ممسد هی ارگ ا وونمیک

 الاب اه هلب زا خخ کیه یتفو

 هک موس هقبط هب ار مدوخ و متفر

 د وب عقا و اجن | رد وا نامتراپآ

 «لامج» ی ظر رد ون مدن ات و

 ۱ دنک یم ار وا دراد هک تنسا
 رمصست

 هک یبجح و شوت هقب ۱ نا ۳

 هلی, اک رس روضح فورعم

 ها و نم هات وک وضی رع اههلپ

 ۳۱0۲721 حالطصا هک ین اههلب نآ زا

 5 زا وب یی شهب بوخ (هناهاش)

 شوخ و گنر یریش نا لا افتد

 یبلق و نازرل یتسد ایا شهفن

 ومادنآتشرد یئد :عورشق توکل

 و یرتسک اخ یاهوم هک دقهاتوک

 رددآدیم وابیتبیه یسیبهرد تسع

 متس» یربخیم مافف قوا راق ار

 ابهبح اصم یارب نیلتقرا رف قیط و

 یگ دیسرا ره اظ.۰ماهدمآ گا وون من اخ

 وا هفیظو دودح زا عوضوم نیاب

 و دنادرگرب رس نوچ دوب جراخ

 نالراه نیمه و زا

 اپ نم دعبی یاهظحل ۱ ۳۳

 ید اعویطم هدنب من گل ٩ ریتم نامه

 نایالماک ار مدوخ ۰..مدوب وربور

 یا رب یلبقرا رققبط نم -:مدزهار
 ماهدمآ کا وون منأاخ اب هیحاصم

 زا شیب هک دز یدنخیل دره

 ۳ مت

 :د وب ره ۱ سفحتتنش ا و 4۹ اد و مهچن أ

 شیپ ِِِ دمج ِِ یلو

 ۰ < ۵ قق دهآ وخت

 :متف رگ م د وحب یبجعتمتروص

 نا بک نوبت 3 یکسال

 ۴وست
 گاو ون نسیم زورما ۰ هلب «

 و نک یادت یک دا هیح اصم یارپ

 نیربخم همه هبنممه لیلدنیمهب
 زور دنچ یا رپ او هبحاصم موم

 خ دن راذگس ی

 هک ار یشهآ وخ وعضاوت همه

 ؛مد د نت تفت ست | رد متسن أ وتسم

 یرود یلیخهار زا یه یلدو ِ

 رقن كي طقف و نالراهرتسمماهدمآ

 دینک شهاوخ مناخ زا امش :يتحنش

 منکن هتسخ ار ناشنا مهدی لوق

 نتشک ربمدوبهدم آ هک اجنیا ات

 نت گام نوع دود هناقمحا

 مدرک رب تسا لاحم یگید مورب
 ندید .دوب مع كي ردیسن اشنیاو

 نیس ها اب یاهظحیا اب وا و ون جن

 هک ره یک ور زا حک رس کوه

 : داد ناکت

 21 زی زءی اقآ یل و ها۲ می

 : مدی ود شفرح طسو

 ی ی

 

 29 , ماتم | یرود یلیخ هاو زا

 , اشیا ۳ یار

 یود فو ته 6 ۱هلتسا

 منو ناف او رو نا هک دوبن مل د

 یسلو «دوریم شراکیپو ددنبیم
 فک هرکس ار راک نا

 یم ناشیاب نم بوخ رایس
 یفنم باوج مراد متح یلو میوگ
 متهک ددهدره

 اس دیئوگد مش ال حج هیت

 زابهمین رد « تفرو تن رد

 0 اس ناف )۱ یا راه دود

 رظنب تخل یردق شرا ویدوردهک ار

 زغمجب رکن ر ؛ مدد دم دبس رم

 . دو یاهتسب

 دعب هک ینزب سدح یناوتیم

 ها یا زا ردهج درگ یا گو زا

 مدیشک ۰ تلاحخ مدوحخ سامعتلاو

 رویجم ار مدوخ ات مدزروز ردقچ

 ۱ دن اش 2 مد امپهک مديک

 . مشاد هتو ون ورزا هکنیا

 رد مد شدوخ متشادن راظتنا

 ۰.۰ ید زپ سدحیناآوتیم 3 دی ایت

 یلاحهچ یننب سدح یناوتیمن هن
 ۰ دم کا هلب ۳,۹ هما .ناقخ یخ دصقفهب ! مدش

 --سشعص و اد ۳ وی گاج رج

6 ) 

 هداتسا نهرس تن (نه تمحانم

 زینیکشیع هفیعض هلک و رسو دوب
 ۳۳ هحفصرد هیقب
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 م توت همه وهع وهعه همه و یه يه جهت
 تاقباسم طبارش ۱

 ۵ ار دوخ لغش .دل وت خب را ,.سردآ۲ .یگ هاوناخ مان .مان 1

 / ار <«تاقاسم ه داد هلمج و هلجم ه رامشو قد اس۰ .ماد و خس اب رب زرد م

 ۱ لر اس رق) شوما رق .دیت امد رک ذ هم اد یال اب ردو تک اب کور یا دب اب

 ی .دیراد لاسرا هدش لطاب سمت لایر۲ دیاب هناگادج هقاسم ره یا و 0

 (۵ هی چه يه همه دهن ج يه یه توجه ۵

 ۰ ع

 ( ۲ )۵ رامش یناسنبس لودج

 ۱ را هر نا

 قیدصت تمالع - ۲ - !ندب رد یددع .هلحم یاوسر ملیق هراتس- ۱

 قلاخ و یدنله كرزب شاش ۳ هسردم سوردزا -.یراج لئاسو زاو تسا

 - (نیت راماس -.بشهرود-هداون اخو یو -یلم نان ابهکا شدرگ) نوچ یراثآ

 زوم رمهتس ملیفلوا هشیپ رنه كچوک ماد -دهدینعم | رهدانفاقن ورزا<قنراب ۴

 ملع راذگن این ٩- -درگیش ناناوج مسايف درمو لوا هشیپ رنه لیماق مان -۵

 را یسوه -۷-یسانش برکیم

 نآ زا هدش سکعرب اجنیا هک یت اب ورا یاهروشک زا یکی تختی اب-۸ -رث امض

 ٩- دوم مس ر «ایوگ و کسجا | رف» ار شاهنهرب یولب ات فرحكي فذحاب فرط

 لیمافمان اتدها وخیم«ی) تك - دشابیم یرتسگ رملا ملیفنام رهق مسا شسکعرب

 وزن ومو دنا تک رشاب یملیق *٩- -دیآ تسدب را زفلعهوکش ملیف ل وا نام رهق ود

 .نیودلب رتیپو
 ۰ ید ومع

 - ۲ - ودن وملل لبداژ تک ر ساب نز ود ملیف فورعم هدننک هیت -۱

 خب هوک هب هک یدثوس فورعم هراتس لیماف ماد

 - نود - ۴ ت هر

 - دنتخودیم سال رب اهاس

 یادص -مهرد میس - تیمها لباق -۳ -تسا هدش فورعم

 - ندب ءاضعازا -هریادرد یطخ -ه زی ول انیتو 2 راد و دراچب رزا یملبق

 دیهد رارف (ن) شرخآ فرحیاجب -* -یلک سیرگ زا تسا یملیف نآ سععرب

 ثكب اجن آرد هلاس همههک اب ورا رد یرهش -۷ -ددرک یقیسوم تال۲ زا یکیات

 ه رامهش-سدةمیاه رهشزا -۸ -بایمک هاشداب -ند رگیملیکشت ملبف ثک رز لاویتسف

 - هراب ودهسون ملیق هراتس لیماف مان ٩- .هدش مه رد اجنیا هک تسا یک رت کی

 نان ام رهق زا یکی تچوک مسا-۱ ۰ دن ریگیم-له ردمغیون | زم اکنه نیا رد-تهج وتمس

 هک یی اکی رم تسود هایسو فورعم هدنن | وخ تاجوک مسا -قرشرد دءر ملیف

 .دشابیم مهتب رب یام مناخ رهوش

 «هراک

 ۲۷ هحقص امنیس ه راتس

 یئامنیس شوه شیامزآ
 ناوج هراتس « دوو یلاتان » متح روط امش زی زع ناگدنناوخ

 , ار دوویل اه
 رد 4 ر یاهشبب رده تو

 یرایس یاهملمق

 دن اهتشاد هدهعب ار یو لب اقم لر فلتخم ملیف جنب

 سکع ام  دی ۵ دب ق مه یوزاو دیساسشرم

 هک ار یملیق جنب مان نینچههو هشيپ رنه جنپنیا مان امشمی اهدرک پاچ اجنبا رد

 . دب ریگب هزیاج هع رقمکح و لاسرا ۵ یار دد ۵۵ رک یزاد دوو یی اتات ۳

 و مهم هوهع هم چه جهم و هو هم هو
 فرط زا ابیژ یجم تعاس تب : هرامش نیا زئاوج

 نیمطم یاهتعاس شو رو 9 امن ولط هزاغم

 ۱ رزوان و ساماو

0 
 ك
 ل
۵ 

0 
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 هلجم ههامجب لا رتشآ هس

 جی مع 3۵ جت جد ج0 و

 0 یرهجونمنابایخ  وممام هاگنب زا هحفص ددع جنب ۱

 هلحم تاق اسم خساپ

 :(۲) هرامش

۳ ۱ 

 نا تدایآ ]تا لاق
 یا ]تار یا ء | ی 8

 /۱ل تام ۱
 9 یا د 8 ایل :

3 
 :لودجهب طوب رم یاهسکع خساپ

 نروسا ایفوس - اکیهدوب روتب و
 (دش عورش لپات رد»)ملیف رد وتی رام

 :یتامنیس شو هقب اسم خساپ

 رمیب دراچیر- دوو یلاتا

 -ه روینیسن ومیس_۲ (دیاستسو ناتسا د)

 ( الاب هقمط قاطا ) یوراه سن رال

 (لوغ)نسدوهلار- رولیاتتبا زیلا-۳

 ی اهلب ) ندل وهم ایلب و- یلک س) رگ -۵

 ی راک تب .تادس یرما وا - (یروک وت

 (2لان رطخ بیقعت ) تنار 3

 هلجملودج و تاقر ۳ ناگدرب

 )۳) ه رامش

 (نا رهت) نا رت یی اون 4هل آ سا

 (نآ رهت) ینشلک دیحو ۳

 - (نارهت) یرایرهش الهش - ۳

 (نا رهت) یریزو فرشا-۴

 (  نآرهت ) نیورب هازرف ۵

 ۰(نا رهآ)
 هحفص ددع هس لوا رش هزباج

 ی وج رهم البژ ۳

 هدسعکی كب ره موسو مود تارف و

 مش و مجنی و م راهچ تا رف و هحفص

 .دش اب یمهلجم لا رتشا هامعب كيب ره

 یارس دنناوت یم نارعهت ناگدن رب

 هدنی [همنش زور دوخ هزیاج تفایرد
 رتفدب رهظ زادعع ۷ یلا ۵ تعاس زا

 در ام رق هعجا رم 4124

1 

۱ 
۱ 



 یاهامنیس رو

 موم جو سوسرو



 : نابدادقح کنشوه یاقآ
 دب ۱۵ د رب مان هک ی | زاسکنه [ نیت

 یدنم رنهنا زیمظاحل زا می او یمن ام

 یگمه بوش لث ات تایکفتآ تیلب اق و

 مادک ره زا هکنیا اما

 : م) رم مسآ ار ملیف دنچ دب [هنتسا وخ

 نب .دیسلا : «اژور سولکیم»
 توهش- هدش مسلط- ناهاش هاش روه

 نو نام رده

 سوک ات رارسا:«ترو سعلا»۰ یگ دا ز

 ِت 5 لاخ - سویه مانب ی اوما رت

 . درگ مهاوخ هب رگ ی وقس ه رب زد

 یا رجام 34 نیکمویآ ی رغم ۵ر)

 لوغ - 2 اد رطخ زا و رب

 رو وایت دره: ن) اغخت رب رم) ا»)

 نام رفه د-تبقو ومشوخ یو ی الط

 . روالد تفه سم ه زجم»

 -ح و ر-۹>؟ رس :<نمرهد را رب»)

 ۲ زوس امد اخ یالد

 :(تشد ) یعیفش نودب رف یاقآ
 تر قح تاهابتشانآ ۵ روم رد

 نو دب رب فید ار ام ترذعم و تسامش

 رد ال وه تب رد رژ « ادب رب اس زاسکنه ۲

 نمسک او «تسیل نمسک او زن ا رف و تسا

 ار ر-هظ زا دع رد قشع یاهگنهآ

 ودنیا مه مینک یم روصت و هنخاس

 ...دیشاب هدرک هاششامه اب ار ملیف

 نوتلیم» فو رعم راد ریملیف راث ۲ تسیل

 امش هک یثاهملمف زجب) زین «رنسا رک

 : تسا رارق نبا زا( دیاهدرک رکذ

 مراد تسود ار درم نا نم

 دوخ رتس وا-نیش امن ز- نیرز نمرخ

 س یصوصخ حاضتفا- درک تسرد ار

 ه رات رد زیچ همه واک هل تسا نلد

 تب آ رس یشو رف هدمع تمبق هد هم وب آ

 تفه ,شراخ- هرس زد -یث اب ور رسمه

 4) اس

 و یلطم هدنن [ وخ نتشا دل ۰

 د.بما .مب رختفم امش نوج یدنمقالع

 ق 9و تسح یاهی امنها ر زا ارام مد را و

 : ردب ون رصان یاوآ

 یا رب تاب د زا هدنی ۲ رد زبث یلحم

 ده اوخ ٩29 رک رظن 9 یکینکت بل اطم

 4ه-مشه تیاصر مراد یعس ام . دش

 اهنیا نیول یرنه یاهملیف ... مینک

 ۲۵۹>فص امت و راس

 ی رتخ نوسک وج تشگ ز اب: دنتسه

 -روج تلب ات وو- هدن رب یاهتکار

 -اههچنر یور نابورهم-یگ داوناخ زار
 بیم نز عرازم روهمج سیر رسمه
 یسا زکت هس- ناکنهاشیپ سی ر - درب

 -نایوجتنج-زجا زا یزاب رامق-ناوج
 - اهن درم- یلیم ندرسک ادیب ره وش

 رکب ینب یاق ۲- یراهب قشع- نیدان رب

 رفسد یاشع یارب یلیطعت - بل اج

 _ دنتسه اه رس هک اج رهاس-نیمز زک رم

 . نبدل ۱ءالع بب اجع

 -روک ترب ویه راثآ متنیاو ۰

 6  دلبفت

 باد رمهسوسو- یناهگ ا رطخ

 . راشفهطق - موس یادص- لوایچ هار

 : راگنهرهچ نژبب یاقآ
 و٩۵ یاهلاس یقیسومراکسا-۱

 یا
 ناتس رع س رالو ( اژور سولکیم)
 . تفرگ قلعت (وراج سب روم)

 نمویل هد رفل 1-نیکموبت ی رتمد 3-۲

 کین اب روتکیو ء اژزور سولکیم و
 راعکسا نازاسکنهآ ریاس زا شیب

 . دن (هتف رگ

 كب زوم هبارچ دیسریل امزا -۴

 یمداک ۲ زا. دناهدادن راکسا دیسلا

 !دیس ریث اکب ره آی امنیس ی اه رنه؛مولع

 : یرایع شوب راد یاقآ
 دب [هتسا وخ هک یی | زاسکه ۲ سکع-9

 . دوشیم]وک وم یرت بسانم تصرف

 هک لماک یگنر ملیف نیل وا ۲

 هدشیزیمآ کد ررل اک ی نعت هقی رط هب

 هتیچ سن ی ی ی نم ی تم نم نم تن نم نا ی سا تا تنم تس

1 ۱ ۵۰ 

 لوصحهوتشاد مات عپراش یکی») دون

 . ۵ ول اب رما

 تسا لقتسه رل اک ین ینایمک ۴

 .درادن یگتساو كادک هب و

 هک یثاهملیف کن ر هکنیا ۴

 دوشیم یرادربمایف دحا وهقب رط ثابت

 پاج ناب رج بس دن راد قرف مهاب

 و ماخ ملیف هد رک و تساه ۲ روهظو

 سک ول و د ملبق ۰۰ دنک یمن قرف نیب رود

 هب ور لاحب ات یشیادیپ زاغآ زا زین

 هک تسا ظاحل نیا زاو هتفر لماکت

 « هرب زد» لثم یملیف ککن ر لثمل ۳

 . هراد توافآ < روالد تفهو اب

 و یاهتف بت ز هارف تایاقآ
 3 ( تشر) یجطقس ی

 یاهملیف لوا ناکشدرنه ٩-

 نیلفهنآو ) نافوت: دنتسه اهنیآ ریز

 ناوجیاهگ رگ( رتسکنل ترب- رب وک

 نیش -( رنگاو تربار دوو یلاتاد)

 یل شروش-( نیلفه ناو دل نل)

 بربت-(دوو ات نب د زمبج ( لیل د

 ۵ اد هدن ز -(نمویب لبر تسد بچج زاد ا

 -(نی وک یا وتن [-ودن | رد نول رام)ات ایا ز

 -درا؟ وب كل رید) زاوآ 4 ناوخ هزاوآ

 زلیم ناج- وژن وه ود نلجم

 با ره رد ناوکیسد " زا ۳

 نشت شیامن هدام۲ یمالیق العژ

 ۰ یئایص رود نسح یاق۲
 دیو ایم

 ومال[-( رلیا ومایلیو) روه نب-( نام
 یلت اتسا) سوک اک راسنام ( و ناضا

 ميس سرد [

 « دو ویلاد از »

110-0 9 ۷2 ۷۲[ 

 0/0 1791160 ۸۳ اتوو

۳۱011۷۷0۵00 42۰, 

0 

 تستر سس و ی اطلس و و ی یورو

 یر یتت سه در کا رمز رس 2.۵ تسویه ۳ ی بت

ِ 

 . بر لیتس) ناتمرف هدو( تاب رب وک

 . دن دوب ( لیم ود
 وا ول اتنیج)» ملیف نی رتهب -۴۳

 ناف ناف شدوخ هنفگ ه « ادیجد رد

 .۵ وب بیل وآ 2

 یاسهروشک همه زا شیب 3

 ملیفنب اژ و ناتسودنه لاس رد ایل

 . دننک یم هیهت

 . ما رص ۵ وعسم یادآ

 ا-هنیا نسار تربار راث۲ -

 -حورو مسج- كالک وا یناج: دنتسه

 زاب واگ هاشناد رم مامت- سن اهنب درو

 یاد رب زج-ویهام- ریبک ردنکسا- عاجش

 ارود روسک هب اه ۲ - دیشروخ رد
 . تیلیل زاب قرایلیل دن دمآ

 جنب ویس بپب وکس امنسس ملیق ۳ 6

 تن وما راب یی ایه ...تسا یرتم یلیم

 ملیف لاحب ات می ادیم ام هک اجن ۲ ات

 هتخاس بوکس اهذیس

 . تسا هتخاس نژپ وان اب و

 :دا دن ردم2>م یاد[

 م-طبو رد لاحب ق یف روم یوا

 یث امنیس رد وا زاو هدشن رهاظ یدمک

 .تسیل دوج وم یملیف دیاهدرب ماد هک

 )٩(: رذآ هزیشود
 ام ار ادیجیرب ول ول انیج ٩-

 اما ریبن ییل و

 .م) رادلوشدنم رنه هراتس كب ناونع

 ناقنافانیج بوخ یاهملیق -۴

 قشعو نان - نیریش یاب ور -بیل وت ال
 .دنتسهتداسحو قشعو نان وی زن اف و

 اهنیس رد ام بوبحم دم ره ۴۳

 ا ۵ یسلیخ زا . دفتسیل رف ود یک

 مسه نامد وخ تسد و دد اب نامش وخ

 ! تسبث

 تالاوئس زا هجو چیهب ام

 یما تحا ران یسک

 عمج رطاخ ميناديمن هدوهب مه ار

 . دیش اد

 :(زا ریش) یبحاص مشاه یاقآ
 دی اهتسا وخهک | ر یتاغل ینعم -۱

 : دیناوخ اجنیا رد

 یل ا وئس چیه وم» وش

 - 0111۳082( جوا هطقن )

 ته )01۳ وات (تاقب وم یدصتم)

 -(نادرگ راک )-1 1611057( یلخاد)

 ( رگعتنص-نف لها )۳۱۵91152 ۲

۱092 
 ۶-4 یدرمو شرب - اتیل ول

 . دنا هدش یرادب رخنا ربا رد



 ۱ یاهامنیسهمان رب



 یا رب مه هکس ابث تب هن وز 

 هد افتسا لب اق قالبی6ا رب مه و شزرو

تسا مه رس ز ولب وتروشتسا
 ۹5 اهنیتسآ و 

 ۰ د راد کل ر ود

 و مادنا رغال یاهمن اخ رتخ د

 نیا دنناوتیم نا رگب هزا رتشبب فر رظ

 دد رد راکبار سال

 قالیبو شزرو یا ربسابل
 درومرد یدایزتیل اعفاهیئایل اش الاسما ناتسبا

 رم اهلی ات اه یگان ین اشک یاهشانل راستا
 هم هم

 هجرای زا تا رها ۳ ام اواک ناشع وددج من ۳
 تو ی و 3 تم و

 «نهادنیا 1 درادتروش یهاتوکب ینمادهک یاهبنی یام

 -.قوق تسا تایل و تا تنش وک یاههسلپیارادو شولک
 سا

 یاهشزروورانک اب رد وقاللیبیارب یه تو هداعل |

۳۳ 



۰  

 تا اعدام رس نا
 یا ور راد سلامت نو و1

 لمس مس سس کیس سس سس سس
1 

۱ 
1 

 : له لی با وج ۲۳ هبت

 حور قامعا ردهک یمان نی رتیلاع
 ۲ 22 42> 2 25 ح هج هن

۱ 
 دبا اد هدیشک جن ر تلم كپ

 دام دشها وخ هدد ز راختفاب تصس

 ]رییس سس سرسره سکس رس ماسک ماسه سکس اس رسا <

0 ۳۹ 



 داد رم۳

 نا ریشیفتع ۶ ۲- راهب
 یارب ماجرف شوخ و
 21 دود دها وخ امش

 .دب زیهرپب یزابسوه
 ناب اه راک -ن اتسل ان

 نیفوددولک نات یتمالاس 6 ها ,؛ ور

 دادرم۲۲۵لوتم امشاب یسناشو نیمات

 ۰ تسنا ها رمه

 هک دسریم ناتبارب یربخ- زییاب

 د-د اب یو دنک یم ناتنیکمشخ تدش

 .دیشاب راددوخ

 و٩ ۳ رد یرادب) اب -.ناتسه ز

 تسکش زا زد رگ هار اهنت تامیالمان

 . .تبسا

 دادرم ۳

 هرجاشت تاب -راهب

 نآ لا دب و دیدش
 رد بسچل ۵ یدش آ تاب

 .تسا نان راظنت |

 ردا رب یا رب -ناتس» اآ

 یاهع3ا و نات رها وخ اب

 هک هاتف ادها وخ قافتا

 زرتنی ویلش

 داف رم دل ومم

 یریگ و لجنآ زورب زا دین | وژ یم امش

7 

 ردیزیپ اپ زو رثب حبص -زییاب

 یب ومیم وک ر زر 4عقا و, ناب ۲ همین رد

 دشدیمه حر امش یگدن ز رد

 هک دیاهدیشک یا هشقز -ناتسمز

 ۳ فدک رظنف رب امزح

۳۳/۳۳۳ 

| 

 قیهعیف النخا-ر اهب

 دینک یمادیپ نات رسمهاد

 طباوررد ارث ۲ هشير

 یاب ات رس-ناتتسد ات

 تیلب نآ هب هدول ۲ ناتیعدن ز
 دآدرم ۲ عدل وتم هک نوشیم یلارجام

 بظاوم.دب رادن نآ رد یتلاخد الصا
 . دیش اب د وخ

 دروم رد امش ارت ات

 یمک اب تسا رومی یدام لث اسم

 . دوشیم فرطرب رتشیب تیل اعذ

 شیپ تمیصم تب رکف -ناتسمز

 یعس .دنکیم تحارا ارامش« هدماین

 . دیشاس لقاع دینک

 دادرم۵
 3۳ت

 یاهدنخ رو 3م . ات قاتح لصف راهب

 ناتیارب فرط ره زا تبقفوم . تسا

 . دراد دوجو
| 

۳۳ ۳ 

 ۳۳ دجیفرم

 زاار زیزع یصخش . ناتس ات

 ۳ دیش بم تسد

 : دن ۲ یم ناتغا رس

 دیتسه او رماک قشع رد - زی اب

 راک رد هلخادم هزاجا نآرگب دبد اما

 دیه ها دوح

 تم و نانیمطا زا - ناتسمز

 وادوجو دینک ه دافتسا د و> (تسو د)

 . تسامش یاهیب وخ ۵ زم

 ست سا لب

 ۰ ۵ وشمم 46 هغط رد

 میمصت لب ۱

 ه دیش ارت تحا راذ

 یت رارم و هودن | رذار

 هراوپناژ

 درم ۲٩ داوتم

 داسیب دینارذگیم تسیث اجب دابز هک

 .دیشابد مه دوخ تبقق وم

 . دبنک یه تداع د وج عص و هب - زیب اب

 مها رف مه امشییلسا لث اس و هک صوصح»

 ۰ ۵ وشبم

 رس ۵ صاجحشا رد ه>) 1 -.ناتسهز

 اهشیآ رب دنا وتیم صخشکاب دی وجیم

 .دیشکت تلاجخ وا زا .دنک مها رف

 و یزامقشع بر اهر

 لصف نیا 4. زال هح

 امش یا رب ض ق تشا

 ماجرف شوخ شدایز
۰ 

 ۰ تسبث

 یرلاو ناژ زیچ تاب هب ناتس ات

 هادیم ۲۷۵۲ و ادیب هاب ز هقالع ه زات

 تبج»م یاج دیشا بظا وم . دیک یبم

 دنکن رب ار ناتسود

 . طه یقو وم صحش ت زیپ اب

 1 رتشیب و دیهد شرتسگ ار یوخیاههشقز

 دی وش رت قفوم ات دینک راک

 زا .دیشاب هنشاد رسص -ناتسز

 یدوزب زیچهمشه .دیسرت هیل واتالکشم

 دش دهاوخ تسر ۵

 داد رم۸

 اه ز.دیش امت یی ابصع دابز - راه

 اسد .دد اتقاط مک و قطنمیب شبهه

 تفر اهن ۲ ولج هوشیمن قطنم

 | طاتت ویداشو هصع و مغ -ناتس ات

 داد ناشن یرگبدب دید یدحات از

 دینکنت ور مدرم شیپ ار دوخ تسد
 دو.> دزمان اب رسمجهات - زیپ اب

 دب اد ی رفز و دهک دینکی م ادیب یفالتخا

 دی زاد ریب نآ لحهب

 دوخ یتمالسزا یتمسق -ناتسز

 یلیخ هدهدبم تسد زا ار

 .دیشاب ناتدوخ

 ِ 1 یدب دجح وم رگ تم>م

 ۲ دادرم۷

۱ 
۱ 

 ی اح وهآ 3-3 0 روح رد ینحل اد

 کوب اتم یاهشوگ رد

 فک ق یب ی 2 نم سین اب

 - ۷۳61 16 لطتم طصب

 اب شآینعمهک ۰۰۰ وا ورد

 فرف« ۲7896 00 وا وصبج»

 هچ> دهدمت یععم ۳ دراد

 هکلی دی راد راکچ ار ؛دیها وخیم

 6 دیعسا هه فسج 2
 تتنس ف ّن

 تم ی

 ..سقحت وضا رتعا اب ؟دنعفا مع واک

 وا زا متسنأ وتیم یزبیچ هچ نمو

 مهآ وخب

 ار مدد وه دنخبل 5 یعس

 139 اه یو و رز و
 ما رتحا ار ِِِ ِِ ِت

 ۷ هم ِ تسرد , هد رمش و

 مک کا

 متسأ وخ یمن یصوصخب نیچنم

 مد ود ها رادید یا رب و

 فرط زا هملک دنچ هکنیا یاربو

 « طوم) .تککاف اهت ۴ مدوخ ام

 یبسانمانهظحل ردهک مفساتم یلیخو

 . ما وعم تزبلعم هاش محا خم

 یردو من ان میکس ی

 را را یه ی دنیا منحل و کنز یلسه

 تاک ناشن وا یا

 باکس یلرو مد رک نت متشآ داد

 عیسراب دنچ تشادهگنارم شه

 زا ار نشاطت و در مد | راه كلب

 ف وقت اه طب اب و شا یب نم

 یکتسخ شیاهمشچ رد ؛ تخادنا
 ایل . مش یردقو مدید

 ۰ تفگنیل ودیوگب یزیچهک د 3

 3 تفرو فالطا لخادم و 9 و

 تشاذک زاب ار

 هر ۳ ددرم روطنیمهنم

 یت اعوبطم گلد رم .مدوب هدن مرد

 ی هم نمر هب

 ناتب اهشفک نیا قوت ایم افت

 ۰ دی زوأید ردار

 وا دوحهک مدش هجوتم هزات

 رد اد منشفک ۰ يرادباس نشفک مه

 زا قاطاشرف . وت منمآ و مدروآ

 یمساو مدوب هدیدن نمهک دوبیعون
 هغل امههوبش هب ,متخا

 یاپ میوگب دیاب
 ی ی

 نوین ۳ ووجح

 ۱ ورفنآ ردچم اتمدآ

 یاهتناردامب تشپ کا وون میک

 هداتس ۱ کر او سشفاتم ران لاه

 هک ار یروطو موبلآ اب باتک ود وب

 هن « دیه قرو دوب یراخب یور

 | راهقروزا هتسدكي « اشامتیارب

 6 او دعوو تکیه .تملن تشک اب

 : 2058: اسو ید یساتو نکس اه وتو

 نهاریپ و دوب شیاپ هنلب راولش

 شه رپ و د وپ ۵ ابسشژا هاش ك ۳

 یمل جیهنم ۰ ددزب هتخیمآ شفنب

 نیایارب یصاخمرف ولکش عن اوت

 نوچ مهدب هئارا راولشو نوا قیب

 متسین درا وهن ان ز س ابل تاحالطصا هب

 ۳ هس حرطدک مد وب هدش ۰

 دزد نه شد وخ

 ددرمعضونامهب مو تشگ رب

 یاهن زا وث هدنن دنخبل .دیدهد اتسب ا

 شف ورک یه ات یک تایم فرطبو وز

 راگیسدلج زا هق رفتم اتش اهر ایقرم

 . تفردوپ هربغ وگدنف و

 مک تصوف ان یشلکششا ی راک

 داد طقف یا * دین یاهدی افیلو

 ۳۳م سن نوصح یو و و تا روآ

 تقد تردق هک دوبی وحم یروطوا

 ۳ وخ نر وج . ی افت لماک

 « دوبنیمن «دوب روعشو مهفابماو

 ۱ ایا یمهو نهار مد وصقم

 هدننک ه سحو نا ش> رد یاکتش و

 ..دوبشخب شزاون یلگشوخ. دوبن

 یصاخمرف چیه شرسیاهوم یارب

 ؟تفشآ لو قوت لیاف ده
 نیم

 ی

 هک شی اهمشچ 9 و ی ییسامم

 رونهنمو دوب تشردیل و هتسشن دوگ

 دین زب قزو

1 
۱ 
۱ 



 ح ۱
 رم »ِ

 از ۳
 ۸ 6 لا

1 
1" 1 

۱ 

 اول او

|۱۱ 
 ا
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 بیانیه 10۳سال ۳

 هجوت اههمان زور و نود زیولد رد هتشدگ هام تشه یط هک راکهانگ یابیتسد هایس شش

 هدوب زی زعنانطومه (امش تمالسظفح فا رب ینهذ هکبشکكي داجی ا تیج درک بلج دوخ یوسدار امش

 راعشدب زاد ریبادغ ل وانعب هد ول[ یابرتسداب دیها وخب تق و ره سپ نیا زا ینهذیطابت راهکبش نی داجب (اب .تسا

 لیاقم رد راهانک یابمتسد هایس شقن و دنکفابم نینط امش زعمرد«دنبتسد شن زبابنک گلاب شیرشگ ای »

 نیاداجیااب بیر نیدب و دب زاد ریب ادغ ف رصب-هد ولآ یایتسداب ۵ک درادگیما و دد رگیه مسحمناتن (گ دید

 . ددرگیم مها رثامش تمالس تابجوم یمهد یطابث را هکبش

 ناک دوک ِو نوک گلات سو رع نوباص اد ار دوحخ هدولآ کابمتسد هادگ ادغ ره زا لبق :نط ومه

 . امن بیغ ر حیحص شور نیاب یک دوک زا زیلار زین اردوخ

 ۵۰ ۰۵4۵ یلاه۰۰۹۱ نفلت ظفاحیا رس-ر هشپب یتعنصیمایس تک رش-شخپ ز ک ِن ظ



 سنت

 فن

 ]هست مت بس سس ح  چ فسدخ بش حرص لخ تج یماط هوا منع تحت سس جواد سس متر

 نان ا و «هآ وخیل 0 سا

 نا روا ر سشسوو اپ تنطبشب وجحم

 ۰ ممممد مپ مهدیمآ ومد وب هدر دد

 یانشا عضونامه شنتفرهار

 و تشاد 3 بسچل د ی قو

 ز تسلط اب هن او رگ اوخ نتف رها ر

 یذد درد ۳ ۱ دورسمهآ رابد زردقچ (

 و ۰.۰ بس انتمتد من یک 2 فد رظ

 ِت امیر : باوخو ید وخس 2 ابهر

 اوت ب اهر 0 ی شا وا

 -اوویاکتد یی درادماوت دوخرد

 ۳ نوا نوج سسچی هب . درادیم

 ابو تو فک تست اش

 اتسار یزیگنالاخ هو

 اهبلو وربا و مشچ و شوخ شقن
 ) ؟ ( یا رب « ..۰ دهدم

 ۲۳ سه لو ام فوت و

 وا یلو دوبوا هجوتم ممشچ
 مدش هجح وتم یتفودوچ مدن دسمد ار

 نمخن وت یتفد از هه ی ۱ ی

 یر وجدب فساد ی تست 2

 ۰. هل ابهدز مند

 اب یردق و مدرک یر أاح ۳ هدنخر ۳

 : اد ۰ مدش ۳
 هم ۶

 مس رس اپ و 7 ولج دید دوس

 ۰ دن خوار

 اتو داش 9 وا متفر

 ۲ متسسد ك

 گام ت هدر تا این و اف

 د وبهتف ر را قاطاهب یتاعوبطم

 لو
 هداتسا ام دا رود شدوخ کا

 ۲ لس رد ۰ 4 4 دوب

 هب ات مدرک تکه یردف زاب

 ست

 موس له مد دص

 ۴ ۳ 2 ۳ ی

 6 ۶ ناتسک ای۰ تاتسد ای

۰ 

 ٩ هو نر ده توت

 ۰ هلب-

 لب زا« یمومع روصد ) تا

 نه ر حب ار تویحم و ابی ز ۵ رعد

 کا و ون میک ل امن د د وحید نمودآدم

 تر عضا وتم ۹ مو ماوس تو

 1 اب رهموعضا وت ۳ « دو ناب رهم

 ؟ا كم نو ۶ ۳ ط

 دایز اومسم ۳ روشک )تل تم
0 

 ِ داف دادف یط

 تا تر یخ هاش

 متهدب هجادا ۵ ون را نق روطتنمه

 درآ ومیقتسم* 5 تایمز رد روججمه

 هج وتم شد وخب ا روا« مش نام

 ی
 مسس

 هرخالابار ناتدوخهن ابشآ-

 هو تنه ناتداب 5 لک ادیب

 : دیدوب هتفد

 همه اه وتس رب هتسا ب و رغ»

 زجب , دندرگ یم زاب هن ایشآ هب

 ...«۵۱۰۵ رک مگ | رما هن ایش ۲ هک نم

 یاس هوم گلی ۳ را و

 هدرک لقن تک اح رد وا زا هک د ود

۳ 
 نم فا هرات یفاتصتک اد

 : داش هریخ

 هدیشش ادیک زا ار روا ار

 :,تیدوب
 تنشا وجه ملد 9 ما هدینشس

 9 یارب یعد اه هو 1 مذ ادب

 خرما هرخالاپ ۱ اب ها نق

 :هلف کو ادیب رهن

 ۰ ی یا

 در ست کفن فک رز شمشج

__ 
 ه ودن ب و نکفتکگن نامه, تفنگ 5۰

 دین زب قرو : ار عوبطم

 ی

 یی بنر باما و دام ی توت یا س»»»+»سصسصسصپس

۳ 

 1 یو ۰

 نیرو را

۹ 
1 



 و
 رو و تاسا

۰ 

 وب : 2 ۰

 نوع نی نورمن کام

22 

 نادلگ زالگ و

 ۱ : دروآ رد نم یور

 زور مراد طقف نم« هز-

 ؛ماهد رک مگ | رمدوخ. منا رذگ ی م

 :مسانشیمن رگیدار مدوخ

 ندرک ادج هب .عورش شتسد
 5۳ دریل تومور اف لک

 ار « هحبص نس) یاهدنهد تن و

 تسد

 نحل تامهاب۰۰۰د رک هدنزنمیارب

 : داد ههادا

 ین امت ست نآ وب دین ادیم-

 لب اقمرد هک دروآ دوجوب ایبملک

 هتشاد وست ۲ كي ثرو یهاتبر

 وایلاخ یاج ینعب. دشاب هتشاد |

 ... مینک رب ار

 « دشتخاس هرذ هرذ ارم ۱

 هارء مدنخبل« من امشچ, مداهوم

 هدب | تلد تمدعحخ 3 ز همه منتفر

 تاب ... دندروآ دوجوب یلک

 بوسحم هراتس و ت ای ز هکلم

 لا وون نیلی رم»یل ودن درک قلخ
 و :اتاشک و

 دوب وا یلصا مسا نبآ ۰.

 : دز یحلت دنخرل

 زا لسبق ناوج رتخد كای-

 یتالبخت هچامنیس یایندهب دورو
 یئابیزونیگنر یایند هچ« دراد

 ات هک یئایند « ایند نبا تسا

 یم اد وا هراذگ ی م نآ رد مدق

 هل افت و در وخیمودعلد یم«د ریگ

 یحورویتلاحو یلکشاب ار شا
 مدرمشیپ هدش نوگ رگ د الماک

 7 درادذگیم

 تو رد لا دردهب جاسحا

 ی 2 وا رسما کی رم
 نارا کر عن اصی ادب رو صع

 6 ما م

 و روس لورم

 زمقو یردمرا و

 هدرو | و ی توجو 5

 ش اتسک و یمحم گلو هربح أاصم* دود

 هد دوشیم پاچ اند فرط نآ هک

 شا هنهرب یاپ« دسریمنی 5 .فج

 ۱ نا و سم ۳3 ار

 یصاراسن عقا و رد یم

| 
 لا کوره ۱ هراس ها اب

 - . ۳۸۶۴۲ ین ِ

 ۰ ۳ ی رد ۱
۱ / 
 و نارسب ۲و رای و ایل اپ ۱

 ۷3۷۲۱ : ی. ۱

 هیعد

 ز ونهتفآ ۵ وشیم طقف . متسین

 ...ماهتف رگن وخ مدوخ شقن هب

 9 بوسبحم هراتس كي شقن هب

 یروصت نیا نوج ۰, فو رعم

 ۰۰۰ متشا۵ مدوحزا هک ۵و

 0 هآ رهک ی رتخد

 سلجم رهردو دروآیم ثثب

 ِ 3 یساکع شالف رون اهدص

 وا یوسب نیسحتو هطبغاب اهشچ
0 

 ؟م۵درم ۶ منکیم سح نمس

 رتخد نآ , دبننک یمد هاگن | رم

 < دننکیم هاگن ارگان تماس

 یاوسر ر ملبق هن اخیحاص مناخ

 نیاو ۰۰ :كننک یم اه

 ساسحایرشب دوجوم تر یا رب

 هظحل رهرد هک تسین ین اه و

 سک یاجب ادوآناهززاهیناث رهو

 ... دن ریگب یرگید

 یکشیپ ینه«ا وون سیمیلو._

 . .4فالاخ راک كي

 مچهچ قلخ ...- یروصت ز

 نم) دراد نذردناد رگ راکهک

 هچ هاگتسدج,ب تي زچ نل نا رد

 یتحا لاو ون مبک ۰ م راد یشقن

 6 تسا هناگبب نمای مه مسا نا

 هک دینادبم امش ...تسی نم لام

 ؟تسین نملام اهنادند نیا یتح

 دوب یرکید لکش نم یاهن ادند

 حرط و مادنا و اهوم نیا و

 4 4 ۰ مشج

 راب . میوگب متشادن یزیچ
  خلت هدمح نامه

 و ین امصع دمد 3 وه

 ۰۰۰ مراتفرنر مد رمابهک مت از

 45 «من نیم فرح مدوح زا داب زهک

 ی هند د ره منت نم منک یم ل یخ

 شا هف ایقومسا 45 متسه
 وددوتسا ار

 یاهشیپ رذه اهنت نم*۰۰تساهتخارر

 درادار عصو شنا هک مسن
 نم «

 متسل 5 هک متسه ی |هشید مه اهمت

 (ورب ور احفص)



 ظفحأ رمتصحخش لالقتسا سا هه

 4 4 مور نم

 رد تلاوت اهوخ یا

 یورهرس یاهوهق اف رک یعیامزا

 تاج نیل گاوون چمن تشاذب -

 تسد مدوخ لامب نو د رک اتم ا

 ردهک متشادد زمان تاب مس :مدزن

 قا ال افت فوت ی اب رد یو ری

 رد ارم رگ ا ؟دنک یمهج «تساجک

 تا رف هک د وی یا اح نمرد

 نه.دوجو" * دنزیمت فرح نه
 لاوتسكيیل ودوبن حرطم شیارب
 ِح دروا دوحد وه وا میهتسم

 «توسا اجیلاتان » فیت [ریمس

 (یرش یاهدیق مليفنادرگ راک )

 و «کلس هدام» :متسل (فیم

 ۰« روعشیل وار

 ؛ 6دنسرد

 مأمت ار ملی دی رادن لایخ-

 کت

 .رگبد

 ه-چیگ دن زرد.گاوون نوشته هم

 5 هبخهمهرا شب: دنرادسووار رج

 ار قشع ۳

 : دی دنح ۰

 زادباب ارقشع هک مفساتم_

 ۰ دی رخ اهد رم

 سه : درس رد یبم هح زا سس

 ه دیش رد روسجی ردق الاح؟گلاوون

 تشادرب رم زاارشهاگن ۰۰مدوب
 را تسد رد هک ۳۰۰ هر و

 : تحود

 تک رشلثمنم... ییگ دا ز زا

 زالمق هک متسه یاهقب اسمهدننک
 درزب هزیاجدننکب یلاوئس هکنیا

 مس رتیملاح و دن امداد مرممسلذ ار

 زا ارمدرب همه لاوئس نیلوا اب

 مهدب تسد
 «دب رادد اقحعا ج4 هد 9

 ؟یلصا هچهب

 ؟دادارم باوج عیرس یلیخ
 تسدرد هک یناویل نیاهب -

 .منکيمسح و منیب یمهچن ۲.مراد

 باتف[ ,نتشادتسود «نتسب زب

 ؟دی هد رک کف 3 سم رم

 «تسا جراخ رش هدهع زا شرزوصت

 رگید هک یتقو هب ,حور ك رمهب
 .منيبن و منک هاگن

 : دی دنح

 5 نسک یغتل یخ روطنیا ِ

 دنلب»*۰*مهدب متشادن یباوج

 ِ مدشدنلب مهم و دش

 ها وخ دوخ یلبخ نم -

 مدوخد وج وزا جراخ ما [ وت یمن

 هب امش هجوت و ...منک رکش یسکن

 ...دنگیم نونمم رم نم دوجدو

 یحدو رتابص وصح4 , نمیسج هب هز

 لاط مب

 ؟دینکیمیفن | ردوخمسج امش_

 نم تروص « نمنت ادب(

 تتنشا نم هشأعا و یگ دن ز هلسو

 ار شردق لقاال ردقنیا یاب

 3 یادت ب ۰ :ینیریشو هلعش

 وا تیصوصح نا : تم وصعم

 :؛ در اوخا رمرکف هکنیا لذم۰ 9:۶ وز

 « دینیبب ارایند تشپ نیرتابیز
 ؟اههلجم هتفگ هب

 ردنمو دوبن داهنشیپ تلد نوا

 :مور وحت أح 3 اقم

 ردآ یمفعض دش اد وا فرد اب

 و هنز :دنل تب 83| تست لو ۳9

 تسد ی اضف هظحل تاب راخب لثمشتسد

 ؛هجب ارم

 گی دمه زاپدب ۰مدم اه اس |

 :متفگ *میدید

-[ 120۳08 0 

 مصخ رم ناسآ و هداس یلیخ
 نالا ۰ ۳

 رظن رد یباوخ لثم ار نایرج
 مدای یگید یاهفرح یلیخ «مراد

 نا لک ور هما نیا قف ناب

 ۰۵ کشساهدن امت نهدامن نیچچیهنآ

 هظفاحردار وا ره اظشقن ی

 ۰۰«وروخرب رداتمراددایب رتقیقد

 دوجورد نم هک یحورا رشقن نیا و

 و دنکیم سوقغم متشادن غایس و"

 تیکه زایعها ۰۰۳۰دی سه مه

 یفخم دوخ یارب ار كاوون میک

 یتح .دیمهفن سکچیه ۰۰۰متشاد
 اهینآ رد |یتح «مساللکمه یاههچد

 تاسح را نههب ارزورنآ تییعهک

 دنمت دا زا هصالخ ۰۰۰ هدنتشاذگ
 شاکیا و دیدار كل اوون ميکأامش

 لاوون مبیک .. ۰ دوب هدیدز

 .دون «هچیگ رس»)

۳ 

 ینآوج یابیز «۵لن رث»
 هدهد ناکت و دیدج فشک -[زوزوز ۲۱6/۳6 نرده یب یت )و

 لثم مه شدوخ ء هدش رهاظ«ناگ دن رب» ملیف كب رد طقف هک كاکجیهد رفل 7

 !تسا بیجعو هداهلاقراخ شمان

 هب زاغآ زا لبق < یلک سرگ » نیش اجو كاکچیه یتشهب هد رب

 ی اغیلست یاههلبق ناگ راتس و اهلدم نب رث روهشم زا یعب 1 امنیس یاه راک

 تسد رد وا تک رشاب ار «ناگدن ریو ملیف كاکچیه ینقو .تساهدوب نوب زی ولت

 ا رب ز دادن ار «یبیت»

 د رادن یجایتحا ترهش یا رب تاغیلست هب الصا دددج شک ندا هک تشاد هدیقع

 رد واصت پاج هزاجا ی هب رشن چیه هب «تشاد هیهت

 ملیفنیتسخا شیامن اب دناوتبهک تسه شدوجو رد رنهو یثابیز هزادنا نآ و

 د رکیما یهامتشادوخ یی شیپ رد هلاکجیه هشیمه لثم .دوش روهشم شب وخ

 یاهامنیس زایکب رد را»نیل وا یا رب «ناگ دن ر) ») مابفیتو و هک دشنیا هجیتن و

 هک درک ایب ار یلاجنج و ادص ورس نامه تسرد دمآ هدرب یور ك روی وین

 یاهف ر>الاحو.. ننیل وب ورتمه زوم ردیچدب وود وو راد وا ی«! زیل ان ومو یولب ات

 هدنس وا و نا راگن ربخ لیس رابنیا هک وجچ دسریم هجیتن هب كاکچیه هتشذگ

 هبحاصمیا رب <«یبیئ»> یقاتارو تش هک دود اههمان زورو تالجم فلتخم یاه
 !دوب هدش عمج سعع هبهت و

 نیعرد «تسیب «یلک س رگ» هب تهاشیب هفابق ظاحل زا ( ی یت»
 لوقم هک هوشیم هد د شاهرهچ رد یتوافت یبو یدرس تلاح روجكي لاح

 ی الاط م رف شوخ یاهوم .تسا هدون مه «یلک س رگ» تبقو وم ز« ر هل اکجبه

 و ككا ر یبآ و تشرد یاهمشچ بیک رآ شوخ ادا كچوک یلیخ تروص .وا
 . دنکیم كتاب زن <یلک سیر هب یلیخ اروا «ینتشاد تسودو صاخ مست

 دق یلیخ هک دسریم رظنب «سدرگ» لثم تسرد دوریم هار یتقد مه «یبیت»
 !دزادن ایمهابتشابا رمدآ تخسنتسشن عقومهکیلاح رد ءتسا لکیه شوخو دنلب

 ضوع ار «یبیل» یاهوم مرف «دادرارق نتس زا دعب كاکجیهوچ

 نیا. تخاس وا تک رشاب رالد را زهیس جرخ اب یشب امزآ ملبف تب ده و درک

 شیوخ صیخشت ردهک تسادو تفرگ را رقامنیسهرهل د داتسا هجوت دروم ملیف

 «یب ی هب ار دوخ «ناگدن رپ»د ملیف هدمع لر كاکجیه .تسا هدرکن اطخ

 هب مه ار «ین رام» شوخ هدنی[ ملیف تسخن شقن هک راد ميمصت و .دریس

 یل ودنک افیا «ییلک سب رگ ۵ ود را رق ادتد هک نون یشقن نامه نیا دهدب وا

 .دریذیب تس اوت یو
 البق رابکی یو .دراد لاس ۲۷ نونکا كاکچیه دیدج «یلک سرگ)»

 كاکچیه .تسایاهلاس جنب رتخد بحاصو تسا هتفرگ قالط و هدرک جاودزا

 ملیف رد « یپیآ > هک ار یرتکاراک مسا هک تروص نیاب هدز یبلاج هقح
 !!روا یول وچوک رتخد مسا ینعب «هتشاذگ «ینالم» دنکیم افیا «نا؟دن رپ»
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 مراذگب ار دوح لد هحب رد راذگب

 مدوح یارب ۱ ینادعموت و تسه را رد ار هحبا و

 زاد هاخن .نامووح یا و

 مهد او ات 3 احیا ۵. ار 2 ره هک مهاوخیمن ۱ 4

 یا هدید ناب رع | رم 3 ات ا وت 9 ۱

 ۳ امد نامدوح یارب نامیاه 3 رس تب ته

 ۱۳ 2 حس رس ۰ اس و

 ی. و افتیب دوجوم نم ربارب رد اما ناوتیم یزیچ هچب و یسک هچب ..خزود ه و هوبتشهب هن دیذروخ دیابهک متسه نم نیا الاحو..,

 رمع كلی هک نسحم نم :منک تعحص

 یسک ات -(متس >» ار دوخ لد 4 رد

 ..دنکن ادیپ هار محور هن اخن اهن _هب

 وا نم هک تفک شی اهف رح رد اب را

 ؛ مراد هنبک ویا زا نم ارز ؛درک
 : مراد ترفن وا زا نم رگبد لاح

 | ر فرح ندا نم ..۵ رفنتم وا زا نم

 ی اه زور نامه :م۱هتفگ اه رتشیپ ییلیخ

 زودهو دوب هدش ادج نمزا هزات هک

 ٩ ما هدببم ان هچج ار اب ر ان اه زو رد ۲

 «!نزا ین ز» یمرظن زا اب را

 جرد هک تسا رودناد کی وا :تسا

 ..دراد دوخاب ار اهیدب یهمه موش
 دود نیارب نام را رق !ناجنس>م-

 هتشاد هنیک زا یکل ر تاملک هن هک

 دیماه < ترفل زا یگدر ٩ و دنشاب

 هاگن [ وب رس یب ارج ا«تقیقحب مبها وخ

 زا ... میریگب هجینل نامدوخ یارب

 هکب زا لبق ییوکب میارب مهاوخیموت

 هچدشاب (!نزان ینز») تبار (اب راث»و

 ناب زرسرب میا ربا ر مایا نآ حرشو هوب
 . ۵ ز و اید

 نامزا [ نم؛تسا ضاورپب نیا -

 متسل ادیمدوخ گر زب قشع ار وا اه

 همهب قشع نم یارسب 4 ی گر زب قشع

 یقشع ؛دوبنم قشع وا :د روآیم زیچ

 اهنآ هک یقشع ؛دوب یگدن ز مدار هک

 یگدن زهب رک هرهچ رب ارب رد نم یالست

 هچهک تفگ ها وخب وت یار نم ؛دو

 یراظت [نینچ مه وت و بیش 4 3 دون

 : هک نادب ردق ۲ شاب هتشادن نم زا

 مگ ر زن قشع رد «همهلثم زبل نم ...»

 تس و نیل ادیم اما مون بایماک

 ار دوخ یاهقشء زا یرایس هک نم

 هل هک ی ئز ... !نزان ینز رطاخب زی

 « كل دوک 4 ود روربب ی وزرااتدوب روام

 دنی رفایب قشعهک .نز هن و دکمب قشع

 ,نافوطه و نوب ایرد,4 هک ی ز

 ه ودود بش 4 «نیمز هن و نامسآهن

 ۳۸۹ >۵رص امیس و راس

 رطاخ هک مه! نزان دود ضد

 نیل وخمخزو محور قیمع جن ر اب وا
 ار دوختید اسلآ کگ رزب دابرف « میلق

 « كاب دورسنیآ هکنیااب و مداد رس

 شن آ اههوک رد . اهدا زل زنیمز رد

 زرد اهناق وط 6 اب رد 9 اهن تو

 ۰ تک اهقرب و اشدع ر « ناهسآ

 دبدنخیم یبطق یاهخی هدوت لثم وا

 ۰.۱ نرکیم مورد و
 دوخ رسرب « مرنه لیلکا زا

 زا « مقشع زا و هاه یرورغ جات

 نا 4 + بلیت نزد سس تر درک

 نشور نامسآاب « ینیمز «یا رودن ابو
 ناتس رف اهآ ر ودن 3 6 ه رب هلاحخ و

 6 رود) اب »مه ادخناگتش رف رگب دالاح

 نی رز 6 نیز رد | رب ز دبا ه دش

 . تسا هتف رگ ما «نز» نزان

 تسیل ۹

 مراد ترفا وا زا زین نم

 و هسک روطنبا ؛ناجیسحم
 ما رب هک یی | ویش نایب نیا اب و ی وگیم

 و ؛ یاهدش قشع رگنم كس زیم فرح

 رد تدوخ لوش هک یتسکش رطاخب

 یقح رکی د ید روخ د وخ کگ ر زن قشع

 دابار قشع نیا ناسا یها وخیما

 . هکیلاح رد یر وایب
 هک تسا .یفرح هچ قلا )بس

 ٩۳ یا وه

 ؟تسانکمم یزمچ نینچ روطج

 تسوددها وخیم مل دنم هک هتسل |

 یتف و انا + دد رادب متسود «مرادن

 دن وشیمهدب رب شخ) شزا وا م رگ یاهتسد

 زادد رگیم زا رد ام قوس هک یتسد و

 یتقو؛تسا هدمآنورسب تن ابخ نیتسآ

 و بابا و بلط هزره ء اه شوغآ

 ار یدیشروخ یتقو «دناهدش راکب ان

 ترا رح و رو یاجب میتس رب یم هک

 یقف و«درادیم نامرسرب شآ ۲ «یگدن ز

 وغو رد اهیتسود و اهتبحم ءاهقشع

 و بی رفزا زیچهمه یتقو «دنغورفیب

 ... دن ریگیم كکن ر و هیام ,ککل ریت

 ؟درک ناوتیم هج

 ؟ درک ناوتیم هچ یتسا ر

 ؟ تشاد قشع

 هاگ نم مشچج رد هریخ روطنبا

 بیر زا روذملاس قشع كي ه» نکن

 نآ یاپیار مملق ات هد مناش ایر و

 61۰۰ منکشید

 قل , : تیبا س رب ۵ ! سم -

 و یرادافو تووخ دنک وس زونه

 و بلق هناخن اه یهاوخیم زونه و

 یارسب رهمب رس نانچمه ار تحور
 اب رات من اخامش ... یرادهاگن تو وخ

 قرص رخ ۳ ایت وگ دیها تیم هچ
 ۷ دیتفگن المق | ر ناتباه

 متفگ ناتیا رد مادي ! ه "

 رعاش ؛ تسا رعاش الوصا نسحم هک

 اهدص «تسا نتفآ رعش زا ربغ ند وب

 دنن اوت یمن رعش هک ميسانشيم رعاش

 نم نام مه نسجم + دنب وکب

 یصت» هچرگ تساهل" یجب زا 2

 هبح و رادا ؛دب وکبم مهی اه رعش تا وا

 همه رد نسحم وگ قارغا ینعی رعاش
 ی

 غدو رد ؛دنک ولغ دراد تسود ی راک

 مدآ ریاساب هک یت وافت اهنت و دبوکب

 هک تسا نبيا دراد وگغورد یاه

 تاملک زا یاس ز هثافل رو ار عد رد

 ...دهدیم لیوحت
 دروخ دنگ وس ام همه یارب وا

 یسسک یورب ار شل هب اخن اهن هک

 وا تسا عدو رد نیا امآ ؛ذب اشک یمد

 رهوشو نزام هک اهن امز نامه رد یتح

 هچ ره یگ اس و ناس1 یلیخ میدوب

 -هنآ دیدیم هک ار يل زره رت مامت

 شدوخ لو نآو تشاد هک ار یعاتم

 مدای :دوکیم وا ار هیده هوب شیلق
 یاهین امهیم زا یحب رد یبش دیایم

 یگ دد زر دهک اهدام زن ۲ رد یصوصخ

 قدیم یور یتافافتا نینچ رتمک ام

 یرگبد هشوگ رد ودوب هتشاذگ اهنت

 دند وگیم هک یل ز ناماد رد ار شزس

 ؛ دوب هتشاذگ تسا یئاناوت هرعاش

 ..* ۵ رکیم4ب رگ و دز | وخیم رعش وایا رب

 لایت دب هک ابی ز هلمج دنچ یارب نسحم

 یارب ؛ هرکیم قوذ دشیم فیدر مه
 درکیم هبرک یرعش فیطل بیک رت ككي

 ۰۰ ۵ ول
 نآ زا یتقو بش ۲ تسه مداب

 وا اب میدمآ نوریب ین امهیم هسلج
 : تاک نمد بش نآ واو مدرک | وع ۵

 !..متسه هک منيمه نم

 اهیشنحا ران همه رگ ا نا لا ٩

 لمحت متسل اوتیم ار اهدرد همه و

 ار وآ رامیپ رورغنبا لمحت ت رد مک

 قالط ههزمز بش نامه زا و متشادن

 ۰ هم ۰ دش یو رژ ام نیما ی ادج و

 تشمکاب یاد ار ییگ د ز تقیقح وا

 تساهدرک یب دا یاهلومرث و تالمج

 زد 4 یمدآ نینچ تسا بیجع و
 هشیمه شیياهرعش رد و شیاههتشول

 نیر ساسحایل دا زیم ساسحا زا مو

 روطنبا ؛ ماهدی دن هک تسا ید رم

 هشیمه یارب ارم وا میوکب ناتیارب

 رطاخ نی اد و تست تب ش دوخ ل ام

 ؛تشا دهجوآ نم باوج و فا رطاس»

 ناماد ردین> توت ۲ و ه ۰ مووخ 4

 یسا ز یتسارب هک ام رهش هرعاش نآ

 شطعع زا رپ شراعشا و تسا تشز

 حالطصاس نت و تسا یهاوخدرم

 نیاب شی اهرعش رد ار دوخ «نیمیس»

 یل ودزب ریم تشا درادیم هصرع نآ و

 یارب اسآا ود مو دون نما یتق و

 دوس یدرس دوجو مددوب رگیدکب
 «یبطق یاه خی» نامه لثم تسرد

 نم » تسا هداد تدسن نمد وا هک

 داب ز باتک نم ۰ ما هدید دابز مدآ

 تلدسم رعاشهقمط زا اما . ما هدیاوخ

 ۰. ما هدیدن یمد۲ رت راب ودن» یب

 ؛دن هو زاهفرحنمیا رد اهیلیخ

 دن (دد رک اهبن اب زنی ریشودن |هنفگ اه رعش

 نآ رعاش نیا زا رت كحضم زگ ره اما

 ؛د و ریما مدای تفوچیه «ماهدب دن یمدآ
 درمین امهیم سلاجم نیا زا یکی رد

 هک ار یساملدب زمرقتروص هدنگ مکش

 درادتروص ردیاب اقهحایاههدنخ ما دم

 ا رووخیتق و وا و دن د رک یفرعم نمب

 دایز تمحزاب ادتبا دید نمربا رب رد
 دز اس رد مهب ا رشتک فرطود "۵ رک یعس

 دعب و دزادن ایب ارث ۲ یاه همکد و

 ودروآ نم شوگ كبدز» ار شت روص
 دنی وکیم هچن ۲ زا امش یتسار : تفگ
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 و اش هزادن |انامهب یو

 دش بسم اه ی رد 2 رد لب اق دع

 گه و اتم وماک

 زر ات فا

 -بتکمنیا ناراذگ هیاب زا یک

 .تسارود رایسپ رتراسلب ناژزا

 تحن نادنمرنه بلغا لعموماک

 ری . یطانفا گاه تضعن سکات

 وماک یرکف پید یل و دریگیم

 هک ات اکیپدره(وم اک ریل تادم یارب دن وا و اد نه

 نیادیاقع ذوفن نیز یزارد نامز .  متسیب روشورشنپنرق مرگ امرگ ژو

 دز می اهتضهن لیمهوتا هث داحكي رد دعب و 5 هداز

 یاس ص اک

 ید لثمو ( ۱ هج.د ته

 نخل ۳ دد اس یک نی زا تا 5 لهج رد

 نیس انشآ و نیرت روهشمزا ِ

 دوب ان | نخ هکسن امز نت 5۹ ناسر زود و یه یاهه رهج

 موهفم  یگدنز روت تا هه .تشاد

 تا ها سا ارووخ یمفج + _تشا نمی رف واتیافا

 نفع رج مه هد وا تفیفح رد ر وهشم ی ها اب هک یراثا

 شسکشل نفتسا نوت رب -یقبقح مات 1

 ربماون۲ .دلوت لحمف خب رات

1۱11۳ 

 یتمسشت اس اف ترکی هااق 3

۰ 1 ۶ 
 ین رهن تو سوم

 هطس وتم __.تالمسصحت

 - لهاتم -یگ داوناخ تبعقوم

 دن درگ راهج

 ۹3العدروم حب رفت

 (تیتسانمژ) شزرو

 ۱ والت -.فوص هصقر ۱

 یداپدنپ اتش -شزرو

 تا تاکگار ۱

 2 ی یو تم تک اف -هدنسب و

 تنادرف تردا و -رعاش

 سه رد تاک روت و -نیسب زوم

 را وتو تابا لس -شاقن

 مو قت

 بد تر رج. یخی رات تیصخش

 هم زنگ ما  بیاهناسفا تیصخش
 زورکارو و را .-هقالع نو هق

 -ِ کتی ی
 هم هو وا 2 دعد و دوشم

 و قشع-ینه «یک دن ززا ییاهرظن

 یفاکشوم اب اهنیا همه و یا وه رس

 قشع شردیهب هک عرسیتب تقدو

 و 5۳ لات أح همه . و درروبم

 حعد د سد كف دن و ك اجثداأ وح

 3 ه دلش

 روم ًک ریل 11

 یصوصخحی 9 أ داد ایاریخا ۰ تسن

 ۱۳۵ 71 کر

 تا شدوخ نتشدمد اهتشادداد

 جا تاطاو رشت راد وش او
 « یدرو» زا یاآ4ارت

 ۹ ۳ نا 1 سا ین نت

 دروخیممشچب یناهد ۱ةهعالاح رهپ رتخدتكي..«یربماب سیرگ )

 یتاکی رهآتسویهایس یابیزونا وج ۵ یه رک هترب یئ اهدیماو

 هدرو | تسدب ایورا ردارت رهشهک روهشم رهچند ادنها وخیم هک |

 متد نر واضح .ننابشات و

 اهتشا وا لندن اوخ تیم سلم 7

 تسا گرو یا نایسو

 .دسب ونیم شردپ هراب رد« را ون رنا ژ»

 سس دسر
 تا یاهنادرگ راک

 تسا ناهج و هسنارف

4 

 زا یتمسف

 سفت اب هتسارف ین اهتیس تالوحت

 رس 1 رب فر و ناف میفتسم

 ه راب رد یب ۰ ۳

 هه ۱ هر 1ٍِ3

 شاقن « راونر تسوگ سردپ
 سما هتک هدر وت تب فورعم

 تسا6 مردپ راون ر) ناعت ویا ی

 را نه فا مایا هک وطن اه

 یفارگ ویبكيزا رتدایز ورت ولجیلیخ
 تعفح رد 0 یاد 0

 یربماب س رگ

 ]۱ تم سس دو یه برس رک جقسچج تي تو

 هشت رد تساتلد رو ست اف مه

 ۰ حق

 دو يه یيگتجح هو ص يقشجح هو ب

 هرامشکت

 لابر ۰ مشی ه راتس

 : یراکمها نایتسلاکبپ : زایتمابحاص
 ی

 8 نفلت ۸ نامتراب۲ اید ژاساب هاش »ِ راهچ :یب اشن

۳:۵۹ 

 ۳۳۲۴۱۱ نفلت یرها وج یزاس 3

 < 2 ۵ جا ج0 و و ج8 ج8 ج وی یو

۴ 
۱ ۱ 

 ۲ ناگدنسی و یاروش رظن ریز

 ) مب

۱ 

 س مر را و تی ؛ندمآ دوج وب ل سا

 )7 ای و. ۳ اک

 اس فست نا . ی



 تو 3 1
 نر 0

 اب ورا هرادنا

 رد تام ۱

 درادن 5 ۵

 ار«ینک او»راثآ نمرتلکشم یلو

 تسا یتسویهایساهنت و دنکبمارجا

 ار رس او یا وفا لات ا لقب هک

 . تسا هدناوخ

 ردسن یادص فطا یلو

 نششرب تلسعت امر و یساسجحا ناف

 یاهن رج ۳ و دنده یلحت

 ات

 سر 9 هدش رز وعشم ی الات ا

 روهشم یدرو زا

 روعشمهدن زاس ام اهزاوآ یتف و

 0 له تستر دنا وخیم ار

 («یدرو» ناجوحورزا ك توس

 مسحم هدن و و و ات گاو ۱ ر

 ی دنناوخ ۱۳

 كلي .هذمهتسد 2 زا 3 اوخ

 و ع و رش دوح نطوم یا

 را

 ت ۳

 سس

 اووراهآ دز سیسوتفوک ی دنا وخ

 ند رو رد ال أاح وتف و 5 أ 3

 اردوخراثآ اند تی زوم یا تام

 3 ارجا

 رد نبی شرک )

 زایکبنیاو دناوخ زاوآ کی ۳

 دود وا یاهتیقف وم ندرتمهمه

 رتائت
 دوزدب و مالس

 هم اتش امد ۴ از « نیجد -نیجت )

 دتبد راب اهزورنیاهک تسایقفوم

 هنحصی و رب ی ودآ رب رت 3 كلی رق
 مس

 ۳ هدم ]

 تا تجس هم ۳ ات نداهسا

 -ادخ مه و مالازب مه نا یاتعهو

 نین همانشیامنهدیاو تسا یظفاح

 ردتسا یفده هه (۶ زیجنیدج

 یتقیقح و مع ردتسا ید شو ی دهیب

 ۲ یتعیفح یر تا

 4 ۳م

 مر

 تبورشم نیت وک ها
 ار

 یلدنصو لبم یورو در وخیم یاچ

دود وفا لاحرهب یلو .دنیشف یم
 ر

 لهاتمودرهدن |هتفرگ رارق مهر انک

 كرعشح .هطظقن اهن یاب لک هه

 نیا ین ووک تسعق ومرد تساهن |
 هطف

 .دز اسیهتي و زن مهب ارامن | گ رتشم

 مادک ره دنتسهمهاپ یحابص دنج

یدکب زا - اهر 5
 و ۳ نگ

یادج نامزلاح رهپ یک
 . لس دم 

 45  روظن اه واکا تن

 2و " دو اسم ناب 5 دود هدشع و رش ی

 ءتشپ یکفتزرطودند ادروخرب رد

 دات ۱ .دوشیم هد ومن نیک قو ییور

۷م اک پیت ودهدنب امن ممد أ
 ید صد 

 دد و ی هنر رد شمش 45 نکته

 مهاب : دد وشیم هدد د نا یاهمارد

 -ِ ره هکن ا ن ودد نان یک دن ز

 و راک شات هتشادیمهافتمهاب

 تسا«لیو نلگ تیپ » شی امن نیا

۳۳۳
 

هر
 

۳۳۳ 

۳۳
۳ 

 باشز نور

 سس

 یعیطم تام نص ۳ -یقبیقح مان

 نآرهت ۰۱۳۱۰دل وتلحهوخی رات

 ۱۸۰ بس دو

 ولیک ۸ -دزو

 هایس - وم

 یه -مشچ

 هملیب د -.تالبص>

 تاد لهأتمسیگ دا ون اخ تیعق وم

 تاقد ادمهگ 3 و ت.یعص هطقر

 لابت وو

 یدرونهوک و 2 امت و -شزرو

۱ 

 ناخش ورد نیس زوم

 نتشسن أ ب نكنخشل قد

 هقالع دروم شقن

 ی

 اهلگ همه

 یزاححهل ودل | عیطم

 ظظف اح

 ۳۳3۳و ی بیپ یو پس مچ یوچ و دمی سهببسجو



 « نیوناج »رامشیب نارادتسود8
 هک یروتک باصمو اه راتف رگ زادیاش

 ناهج هشیپ رنه نیرن بوبحم دیاش زورما
 7 اش اب هعع ان تن | ایمن

 و ضرف اب شیپ لاسدنچ نیوناج
 همه و درک مهارف رالد نویلیمهدزاود هل و

 تفاقک 6وهال ۱۲ ملی سهم تاک نیس یاد
 شاخ بآ ورک لب او فا ها هک

 ۳ ناشیا بانج الاحو درکن راک 9 را

 گر سو هتفو هدوف ضرف رونق زحح

 یلاسدیاب ( یگلاس شش و هاجنپ )

 هلی تیک هیواب ٩ یوق تو ۱ یلف

۳ 

 ...دننک یس رو تسازا ر شو رفرا ی صتده

 رو ن وسد الو تله هدیه لی اب وا

 رکف دوش ناسکیشاخدوحرخات دروایب
 هدعم مخز هدش ثعاب طقف هن ضرق نیا

 هکلم دنک دوع هرابود ندیوناج یمیذق

 مه وا یاهوم یصتخم یایاقب زایرادقم

 عق وعتسأ راچان نیو بانج الاحو هتخیر

 تمسقكچوک سیک هالک كيابملیفرد یزاب

 ۳9۱ دا
 یارب مهنیا ... دهناشویپ هدش اه تمسق

 يه ه طرع ناتو رده یگ دن زهب هکسن ات

 ! دنروخ

 هیهق كب هداز اف[ < ویل روت را > و

 ردب راش رس تور 4 :تنآ ملبف فو رعم هدمنک

 صوص>» و یشابع ینعی ربخ هار رو زج ار

 . تسا هدرکن جرخ ادب ز ناک رتخد هاو وه

 دایفس ام نیج لا ون میک « زنیل ک نوج ؛یل تنج

 لیخزا قدودعم هدع طقفهربغ و نیتسب رک ادنیل

 نیا شی یدنچ ..د اهدوب ناشیا ناو وشعم

 ۰ شایگدن ز هزور دنچ نز نیرخآ اب بانج
 ناروتسردراو« نارول سین آ روس ا رثیابیز

 دنچ زونه ه+* دش كرویوب رد یللجم
 سین آ هک دوب هتشذگن ناشیا نتسش زا دقبق د

 ار ین اپماش سالیگ هدیرپ اجزا هتفشآ رب

 نور+ ناروعسر زا وتفوک روت رآ تروص یوت
 زا سیخ ین روص و دن ام اجب روت را ...دب ود

 نیف رط زا تب چیه -نوخب هتفشآ و ض ابماش

 مشخنیا تلع دن اهتفگن تحارص زونه ا رجام

 راهظا قبط یلو هدوب هچ یلاهگ ان شورخو
 و یطارفا یاهتبث اعف اب ناب رج نیعلطم رظن

 طابت رایب زیمریز رد روت را تسد هاخاتسک

 !تسا هد ورن

 -دیفن اک قیفر) ارت انیسكت |رفناب ززا مهیکی

 :دب اهرفیمهک تسا ین دینش(!نامدوخ كس

 یاهنز هب رادنزنادرمند رک هاگننمرظب

 دنآوتیم مدا ی ها دک یبیع چیه رگید

 ميژرلاح نیعردو دنک رورماز اذغتروص

 ۲! دشاب هتشاد مه یئاذغ

 و « رشیف یدا» عاد تاقشاعم

 رگید یاهربخ «زوارب تیلوج» و
 عاعشا تحت اریخا ار هوویلاه

 اج همه رفن ودنیا تسا هداد رارسق
 تسد مدرم هب هجوت یب و ماع ءالام رد

 ۲ ... دنوشیم هل زاغم لوغشم و ندرگب
 نیشت [قشع نیا ساسادنب وگ یم نادن ر

 كب رحت ویلبقیاهتسکشیفالت زجیزیچ
 ...تسی هتشذگ ناراپ تداسح

 زیل زا هراد شدوخ باسحب یدا

 دصق تیل وج و دریگ یم ماقتنا رلیت
 ار « ( رتانیس تنا رف » دسح کلب رحت

 ناساکع ون ربخم یارب لا 0 هراد

 ای تسبب و> زا دب ۲ و نان هژوس الو

 . دبآ شیپ هچ دعب

 ی » نا ونعد هک دلیفسن اهنیچ 1

 شیاههناش یور شدنپ هنیس یاهباک رهک

 ردشیپ یدنچ درأد ترهش «"دوشیمن دنب

 نرول ایفوسراختفابو تک شش اب هک یتفایض
 هک زابهقیینها ریپاب دوب هدش هداد بیت رت

 ناهنب اروا ر وهشمه یاههنسزا نیچ چیه

 نشچ مرگ امرگ ردو دش رهاظ شا گسمف

 یبلاجرظانمو دشمخ عیرس یتاک یحاپنین

 ی دهان ناعرخ درک تسرد اهساکف کا رپ

 هعقآ و نیمه نیعلاح*««دوب اهن ایز سرب

 را تو سم رد مف امضوو نا یاک رسا

 وا یلعف بحاصم ات آ رد ۰۰۰تسا تک و

 نین یئایلاتبا هدننک هیهت «ابمان یجیئولد

 ناستاماععزا ایووب هدها تشاو نوضح

 هد رکبنوشک لا وواد یملیف دهن :هزاجا

 را

 هتیبهراجاو هدر شمع ناننل تلود

 تفگ دیاب ۰۰۰دهدیمن دوخاخردارملیفنیا

 دی ابدروخیم هزب رخ هک ره « ابمای» بانج

 .دنیشنب مه شزرل یاپ

 رثرت انال فورسءعم رتخد لیرچ#
 دوخ ردامقوشعم لتقهانگ دنب وگ یمهک )

 رخاوآ نیا (دتفی سد ردد ایالات تفرگ زر

 ینارذگشوخ و یسوهاب هصرع رد دراد

 , ددنبیم تشیزآ ار ناجنامام تسد
 ودرکاهر هراک هفصت ار هسردم لیرج

 دنچ تساه ساکع لدم رهاظب العف

 ناوج رتخد نیا«وا زا .صاخ سکع ات

 «دنک یه یف رعم ریست عون زایلدم ار

 دنتسهاجک رلیک نیتسپ رک و یدنمسیم
 دن راد یئاکیرما یابقر دننید هب هک

 !؟دن ریگ یم ناشتسد زا رود

 یزاسملیفطاس ندشهدیچ رب اب
 نیرتابیز زا یدادعت «مردزا رتاب وئلک

 شقن یافیا اب هک یئابلاتیا ناکرتحد
 س نان همقل ملیف نیا رد رگشل یهایس
 کال اهادشا راک داد رک یک نکاح
 یاه «راک» رس هب دیاب رگید ترابعب اب
 نابرج یتقوات ...دندرگ رب دوخ قیاس

 ایل اتدا سیاب ذوب رارترت ملیق بهت

 شکمشک زاب الاحتشاد ی رتمک رسدرد

 یاه رتخدو درگنابایخ نا رتخد رسرب
 ...دشلامن دقب استرا رحاب هریغو ینفلن

 رتدوز هچ ره دننک یم اعد اهیئایلاتیا
 طاس زاب یئاکی رمآ هدننک هبهت كلب

 دنک ملع ناشا روشک رد ار یراسملیف

 همهیاه رتخد نباتسدب یراک اتفومو

 !دهدد هراک

 چل بست ناو راس 3

 كرد هک تساوخوا زا اریخآ «سیولا!

 ۰۰۰ دروایپ رد یزاب تسم ملیق هیحص

 و بححاب دعبو دنام ددرم یتدم سیولا

 بورشهد بل شر مع ردهک تفک امت یئایح

 | داد نیت هج یتسه دن ادم و هدزن

 اهرتخد هب صا ؛بوح رسپ دنی وگیم نیاب

 یو شا ها یکی داریم تسسک وه

 زا تسا تفع فروطنا زا ةقخرف یسولا

 تا هر نا ریج تیر ۱

 رد امش بوبحم روتک ۲ «نموین لب
 این د تور اب هک هراد یلاوختخ دوخ لزنم

 باوختخت نیا ...دنک ضوع ار تسی رضاح

 هن اخ كتيرد لاس یاهلاس ناشا دوخ هتفگب

 هدرک تمدخ ناثل رواوب رد (!) ما شوخ
 ۰۰۰تسا هداتفا وا تسدن هایز تامحزاب و
 زا طقفنز : دراد هدیقعرلیت تا زیلامئاخ و

 رک امد ۲۰۰۰۵ رادشتسودهک د ریگی مقالطید رم

 وااب رمعرخآ ات دنکیمیعس دیای شدب یدرمزا
 هدنک نهج شیارب ار یگدن ز و دن ام



 تمیق نمیعت _ ۹ر۳۰ تعاس

 نوت امر س ملی ۱ تعاس

 همان رب عو رش

 ش و هق ابی -نالاسد رخ تعاس

 همان رب عورش

 ملیف- امن ناهج ماج هر۳۰ تعاس تشذگ هتفهنیا رده ۲ ۷ر۱۵ تعاس

 یش زومآ یماظن ریغعافدهمان رب بر۳۰ تعاس
 نالاسد رخ ٩ تعاس یاهرنه)یلحمهمان رب ۸ تعاس

 راي ایا * تعاع ( روشک یابی ز
 هسا | رف-یسیلگن | رابخا هر۴۵ تعاس یلاوئس ۲۰ ۳۰-۸ تعاس

 ملیق ۷ .تنغاس هنیدآ مزب ٩ تعاس

 روشک یابی ز یاهرنه ۸ تعاس 2 ٩,۳ ۰ تعاس همان رب عو رم

 نیرغ کلیسالک یقیسوج هنشذگ زا یداب ۱۰تعاس ناکدوک هما رب هر۳۰ تعاس
 نالاسدرخ ٩ تعاس

 رابخا )۳۰ تعاس

 ملیف ار۵ تعاس
 یلامنهار وسیلب ۷تعاس

 ملیف ۷۳۰ تعاس

 نان اوج هب اخ ۸ر۲ ۰ تعاس رت ات ۱۰ر۳۰ تعاس

 یزودلگهمان رب ر۱۵ تعاس

 همان رپ .مورش
 یش زوم آ ملبق ۵ ۳ ۰ تا 9۹

 ید اصیتسرپ رو هد کت ژرا وظدید ها

 یسو اکتسک 3 19۳۹) اوخ

 . وب ,مش ۴ هبنشوو نوت راک - نالاسدرخ ٩ تعاس الوک یسیپ ۸۳۰ تعاس

 خب رات ۴۵ تعاس امیس و اش ٩ رو ه تعارب

 نا ون اب ۷ تعاس سک ادنلب ۹ر۳۰ تعاس

 ملیف ۷ ر۳۰ تعاس كيتاما رد یاهرنه ۱۰تعاس

 - ر وشک یاب زیاه رنه ۸ تعاس رت ات

 همان رب عو رش

 نالاسد رخ همان رب هر ۰ تعاس

 یکدورنمجت اراک یودرا ۷ تعاس

 رابخا ره تعاس
 :هدنناوخ . یعیدب ؛ رتسک را

 ءامتجا یاه همبس اره تعاس
27 

 هناورپ ه رطاخ
 ی

 نا رگ راک ملیق ۸۳۰ تعاس دادرم ۳۱ همش جی ك : .ه 1

 ناو ا ۷ تعاس رابخا ٩ تعاس نا تر 1

 ملی ۷ را + ت نوک ۷ ول یاهیم رک رسمديف ر۱ مات و جو لر بزم تعاس یا ام سلف ۹راه اس ۱

 یشزومآ ملی هر تعاس

 نان 9 اعب ار و4۰۱ رب ۴۵ تعاس

 هتب راو ۷ تعاس

 یشزرو هما رد ۷ زر ۰ تعاس

 -ر وشک یاب زیاه رنه ۸ تعاس

 :هدنناوخ مار یغتسک زا

 شوی رپ

 (یب و رلکی ام)

 رادخا ٩ تعاس

 یزودلگ همان رب را۵ تعاس

 لد دمقن ۳۰ تعاس

 ی امنیس ملبق ۱۰ ر۲۰ تعاس

 ریو و و بز و

 رو ربمش شش همش زا.یچ اد داد رم ما یس هبنش زار,چ زا

 ملیق ۸ ر۲ + تعات

 رامخا ۹ خیاغاس

 تاعالطا لوا هحفص هر تعاس

 یتخشوخیاهگ ربلک هر تعاس

 رث امت ٩۵ تعاس

 همان رب ع و رش

 یشزومآ ملیف هر۴۰ تعاس

 تان اوبحتب امح ۷ تعاس

 رابخا ؟بر۳۰ تعاس

 ملی اره تعاس

 دازآ ثح ۷ تعاس

 -روشک یادیز یاهرنه مپ تعاس

 تكلمهللا دسا ی رفت هس همال رب

 یلعهت اعاهمان رب ۸ر۴۰ تعاس

 رابخآ ٩ تعاس

 یزوددگ 4:۱ رب ر۱۵ تعاس

 روتس تراک رام هر تعاس

 ونیچ را رتسک را ۱هتعاس

۳ 
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 سس تر یاس دوز یر توس تم توس سس
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 یر ی بیس خمس ید جی واجب و ی ووسم
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